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وزير الخارجية يتلقى اتصاال من املبعوث الرئاسى األمريكى الخاص للمناخوزير الخارجية يتلقى اتصاال من املبعوث الرئاسى األمريكى الخاص للمناخ

عبد  الرئيس  اجتمع 
مع  السيسي  الفتاح 
التحالف  مــؤســســات 
ــي لــلــعــمــل  ــنـ ــوطـ الـ

االهلي التنموى.
السفير  بذلك  صــرح   
بسام راضى،  المتحدث 
رئاسة  باسم  الرسمي 

الجمهورية.
بزيادة  الرئيس  ووجه 

أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، 
مدير  نائب  ثروت،  أمين  والسفري 
بوزارة  املستدامة  البيئة  إدارة 
مساعد  سامل،  وياسمني  الخارجية، 
الرشكة  ومسئويل  البيئة،  وزيرة 

املكلفة بالتنظيم.

 وقال السفري نادر سعد، املتحدث 
الوزراء،  مجلس  لرئاسة  الرسمي 
استعراض  االجتامع  خالل  تم  إنه 
يف  املناخ  ملؤمتر  التحضري  تطورات 
موقف  ذلك  يف  مبا  الشيخ،  رشم 

شكري،  سامح  الخارجية  وزيــر  تلقى 
أطراف  للدورة 27 ملؤمتر  املعني  الرئيس 
لتغري  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية 
من  الثالثاء،  هاتفيا،  اتصاالً  املناخ، 
املبعوث الرئايس األمرييك الخاص للمناخ 
“جون كريي”، حيث تناول االتصال أوجه 
مرص  بني  الجاري  والتنسيق  التعاون 
والواليات املتحدة يف مجال تغري املناخ، 
األخري  لقائهام  نتائج  متابعة  عن  فضالً 
هامش  عىل  املايض  الشهر  برلني  مبدينة 

حوار بيرتسربج للمناخ.

رئيس الوزراء يتابع التحضريات الخاصة باستضافة 
COP27 مصر ملؤتمر تغري املناخ

رئيس الوزراء يتابع التحضريات الخاصة باستضافة 
COP27 مصر ملؤتمر تغري املناخ

الرئيس  لــتــوجــيــهــات  تــنــفــيــذًا 
رئيس  السيسي  الــفــتــاح  عبد 
للقوات  األعلى  القائد  الجمهورية 
املسلحة، وفى إطار تضامن مصر 
مع شعب ليبيا الشقيق أثر إنفجار 
بيه”  “بنت  بمدينة  وقود  شاحنة 

ووقوع عدد من املصابني.
من  عسكرية  نقل  طائرة  أقلعت 
طراز )سى 130( مجهزة طبيًا من 
قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة 
إىل قاعدة بنينا العسكرية بمدينة 
العشرات  لنقل  الليبية  غازى  بنى 
ــروق  ــاالت ح ــح ــن املــصــابــني ب م
العالج  لتلقى  الحادث  أثر  مختلفة 
املسلحة  ــوات  ــق ال بمستشفى 

بالحلمية للعظام والتكميل.
الطبية  الخدمات  إدارة  وقامت 

اإلستعداد  حالة  برفع  الفور  على 
املسلحة  الــقــوات  ملستشفى 
والتكميل  للعظام  بالحلمية 
ــاألداوات  ب الطبية  األطقم  ودفــع 
واملستلزمات الطبية الالزمة على 
، وتم نقل املصابني  الطائرة  متن 
الجوية  القاهرة  شرق  قاعدة  من 
من خالل عدد من عربات اإلسعاف 
املجهزة طبيًا.  يأتى اإلخالء الطبى 
ــدور  ال على  تــأكــيــدًا  للمصابني 
املصرى املحورى، ومساندة لجهود 
كافة  تجاوز  فى  الليبية  الــدولــة 
األزمات التى تواجهها، هذا وتقدم 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
للمصابيني  تمنياتها  خــالــص 

بالشفاء العاجل.

مصطفى  الدكتور  اليوم  عقد 
الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبويل، 
العلمني  مبدينة  الحكومة  مبقر 
ملتابعة  اجتامعاً  الجديدة، 
باستضافة  الخاصة  التحضريات 
الدول  ملؤمتر   27 الـ  للدورة  مرص 
املتحدة  األمم  اتفاقية  األطراف يف 
املناخ  تغري  بشأن  اإلطارية 
مدينة  تستضيفه  الذي   ،COP27
رشم الشيخ نوفمرب املقبل، بحضور 
الخارجية،  وزير  شكري،  سامح 
وزيرة  فؤاد،  ياسمني  والدكتورة 
إبراهيم،  أرشف  والسفري  البيئة، 
منسق عام وزارة الخارجية للدورة 
27 التفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
عيل  والدكتور  املناخ،  تغري  بشأن 

املتحدث  حافظ،  أحمد  السفري  ورصح   
تم  أنه  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي 
وفد  زيارة  نتائج  تناول  االتصال  خالل 
القاهرة يف  إىل  الخرضاء  التجارية  البعثة 
شهر مايو املايض، كام تم التطرق كذلك 
املحدثة التي  لالسهامات املحددة وطنياً 
لسكرتارية  املايض  الشهر  مرص  قدمتها 
لتغري  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية 
الدولة  مع خطط  تتامىش  والتي  املناخ، 
املستدامة  التنمية  لتحقيق  املرصية 

ــم الــحــكــومــي  ــدعـ الـ
التحالف  إلى  الموجه 
جنيه  مليار  بــمــقــدار 
إضـــافـــيـــة، لــيــصــبــح 
ــم  ــدعـ ــي الـ ــ ــال ــ ــم ــ اج
 ١٠ الدولة  من  المقدم 
للتحالف،  جنية  مليار 
وذلك لدعم ومساندة 
المجتمعي  نــشــاطــه 
العام  كون  مع  تزامنًا 

الحالي 2٠22 عامًا خاصًا 
الــمــدنــي،  بالمجتمع 
وســعــيــًا لــمــواصــلــة 
ــود الـــحـــمـــايـــة  ــ ــه ــ ج
االجتماعية للمواطنين 
ــر احـــتـــيـــاجـــًا  ــ ــثـ ــ االكـ
ــم  ــدي ــق مــــن خـــــال ت
ــدات  ــاع ــس ــم كــافــة ال
المتنوعة  االجتماعية 

الممكنة.

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. طائرة عسكرية تنقل مصابى انفجار “بنت بيه” من ليبيا للقاهرة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة الدعم الحكومى لتحالف العمل األهلى التنموى بمليار جنيه
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Sea Freight

As a FIATA Member, Freight Forwarder,
NVOCC and Cargo Consolidator,
we handle all type of consignments
whether FCL, LCL, Conventional
and Chartered Vessels.

800-12-8888-1
qatamesh@alzafercargo.com

www.alzafercargo.com

١١ ش األديب علي ادهم، مساكن الشيراتون
هاتف:  ٠١٠٠٠٦٣٩٠٠٠ جوال: ٢٠١٠٠١٦٧٠٩٧٨+
qatamesh@gmail.com :البريد اإللكتروني

Fb.com/Qatameshclinic
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اململكة العربية السعودية

Jeddah - 23212 - 7539 K.S.A. Mushrefah Dist. 
14 Ain Khalifa St. -  Tel.: 012 663 2770

Fax : 012 - 663 2771 Mobile: 053 230 5963
C.R. 4030303207  Lic. No. 55815

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

(+202) 01022441900  (+202) 01283617779
e-mail: cd_room2004@yahoo.com

يف  الكويتية  االنباء  وكالة  أكدت 
صدور  قليل  منذ  لها  عاجل  نبأ 
مرسوم أمريى بحل مجلس األمة 

الكويتى.
واستقبل ويل عهد الكويت الشيخ 
الصباح،  الجابر  األحمد  مشعل 
بقرص بيان، الثالثاء، الشيخ أحمد 
رئيس  الصباح  االحمد  نواف 
اليمني  ألداء  الوزراء  مجلس 
رئيسا  تعيينه  الدستورية مبناسبة 
كبار  مبشاركة  الوزراء،  ملجلس 
املسؤولني بالدولة وفق”القبس”، 
طالل  املعينني  الوزراء  وبحضور 
خالد األحمد الصباح نائبا لرئيس 
للدفاع  ووزيرا  الوزراء  مجلس 

ووزيرا للداخلية بالوكالة.
عبداللطيف  محمد  والدكتور 
مجلس  لرئيس  نائبا  الفارس 
الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة 
وعيىس  الوزراء  مجلس  لشؤون 
الكندري  حسن  محمد  أحمد 
اإلسكان  لشؤون  دولة  وزير 
دولة  ووزير  العمراين  والتطوير 

لشؤون مجلس األمة.
املحمد  نارص  أحمد  والدكتور 
الصباح وزيرا للخارجية والدكتورة 
الفارس  عبدالرحمن  عبدالله  رنا 
البلدية  لشؤون  دولة  وزير 

لجامعة  العامة  األمانة  وفد  شارك 
الدول العربية، برئاسة األمني العام 
املساعد هيفاء أبو غزالة يف أعامل 
املرأة  نضال  حول  الدويل  “امللتقى 
شعار  تحت  متكينها”  وسياسات 
ثورة  من  الجزائرية،  املرأة  “نضال 
التحرير إىل مسرية التعمري” والذي 
عقد تحت رعاية الرئيس الجزائري 
رئيس  وافتتحه  تبون،  املجيد  عبد 
الوزراء أمين عبد الرحمن، ونظمته 
الوطني  التضامن  وزاريت  من  كل 
واألرسة وقضايا املرأة و”املجاهدين 
الدويل  باملركز  الحقوق”  وذوي 
رحال-  اللطيف  عبد  للمؤمترات 
بالجزائر يومي 30-31 يوليو 2022.

بكلمة  العامة  األمانة  وشاركت 
تثمينها  عن  فيها  أعربت  افتتاحية 
عرب  املناضلة  العربية  املرأة  لدور 
التاريخ ولدور املرأة الجزائرية خالل 
الثورة التحريرية للجزائر، و أشارت 
السيدة السفرية خالل كلمتها إىل أن 
تجربة املرأة الجزائرية تعد تجربة 
طاقتها  بكل  ساهمت  فقد  متميزة 
التحريرية  الثورة  لخدمة  وقدراتها 

وكالة األنباء الكويتية: صدور مرسوم أمريى بحل مجلس األمة

الجامعة العربية تشارك فى امللتقى الدولي حول نضال املرأة وتمكينها بالجزائر

الخارجية األمريكية: واشنطن تحذر من ارتفاع املخاطر 
بعد تصفية الظواهري

األمريكية،  الخارجية  وزارة  قالت 
األمريكية  املتحدة  الواليات  إن 
بعد  املخاطر  ارتفاع  من  تحذر 
يف  القاعدة  تنظيم  زعيم  تصفية 
الظواهري، وفقا  أمين  أفغانستان 
العربية  قناة  بثته  عاجل  لخرب 
وزارة  حذرت  كام  قليل.  منذ 
احتامل  من  األمريكية  الخارجية 
قيام منظامت إرهابية باستهداف 

مصالح أمريكية حول العامل.
البيت  علق  سابق  وقت  وىف 
تنظيم  زعيم  مقتل  عىل  األبيض 
القاعدة أمين الظواهري، قائال، إن 
“الظواهري كان اإلرهايب األكرب يف 
العامل وقد نفذنا التزامنا بالقضاء 
باسم  املتحدث  وأضاف  عليه”. 

صحفي،  مؤمتر  يف  األبيض  البيت 
أن الرئيس بايدن كان قد أكد أنه 

أفغانستان  تكون  أن  يسمح  لن 
مالذا آمنا لإلرهابيني.

إخالص متمنيا لهم كل التوفيق.
إنكم أمام مسؤوليات كبرية وأمانة 
الوطن  تجاه  حملتموها  عظيمة 
واملواطنني والتي أنتم أهل لها ال 
سيام يف هذه املرحلة الهامة التي 
تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء 
الواحد  الفريق  بروح  والعمل 
والبناء  التنمية  عملية  لترسيع 
تحقيق  عىل  والعمل  البالد  يف 
إليها  يتطلع  التي  الطموحات 
الجميع وتجسيد احرتام الدستور 
عىل  والعمل  واألنظمة  والقانون 
املواطنني  مشاكل  وحل  تلمس 
الوزارات  يف  يواجهونها  التي 

والدوائر الحكومية.
أحمد  الشيخ  قال  جانبه  ومن 
رئيس  الصباح  االحمد  نواف 
استمعنا  لقد  الوزراء  مجلس 
التي  توجيهاتكم  إىل  جميعا 
كل  تسخري  بوجوب  بها  تفضلتم 
الوطن  رفعة  أجل  من  الطاقات 
املواطنني  تطلعات  وتحقيق 
املسار  تصحيح  عىل  والعمل 
القادمة  املرحلة  يف  السيايس 
ونعاهد  خطابكم،  مضامني  وفق 
عند  نكون  أن  نعاهدكم  ثم  الله 
وترجمة  تنفيذ  يف  ظنكم  حسن 

التوجيهات واملضامني السديدة.

بعض  عىل  أضاءت  قد  كوفيد-19 
أتاحت  وبالتايل  الضعف  نقاط 
األولويات،  ترتيب  إلعادة  الفرصة 
األمانة  تعد  املنطلق  هذا  ومن 
الدول  مع  وبالتنسيق  حالياً  العامة 
األعضاء تقريراً إقليميا حول التقدم 
املحرز يف تنفيذ أجندة تنمية املرأة 
يف املنطقة العربية لرصد اإلنجازات 

والتحديات الناشئة.
هذا وقد شهد أعامل امللتقى عدداً 
السيدة  بني  الثنائية  اللقاءات  من 
السفرية ومعايل الوزيرات املكلفات 
العربية  الدول  يف  املرأة  بشؤون 
مجال  يف  التعاون  مجاالت  لبحث 

متكني املرأة.
قبل  من  تكرمياً  امللتقى  شهد  كام 
الوطني  التضامن  وزيرة  معايل 
ومعايل  املرأة،  وقضايا  واألرسة 
الحقوق  وذوي  املجاهدين  وزير 
الدميقراطية  الجزائرية  بالجمهورية 
األمني  السفرية  للسيدة  الشعبية 
العام املساعد رئيس قطاع الشؤون 
معايل  من  لفيف  و   ، االجتامعية 

الوزيرات العربيات.

نوفمرب  من  األول  يف  انطالقها  منذ 
1954، واتخذ نضال املرأة الجزائرية 
بالتخيل  املبادرة  منها  عدة،  صورا 
وااللتحاق  الدراسة  مقاعد  عن 
بإخوانهن يف صفوف جيش التحرير 

و  فتجندت   ،1956 عام  الوطني 
تدربت عىل أساليب الحرب وحمل 
و  املفاهيم  تغريت  وعليه  السالح، 
الجبال  يف  فكانت  نحوها،  األفكار 

يف  و  فدائية  املدن  يف  و  مقاتلة 
االتصاالت  عن  مسؤولة  القرى 
 ، والجيش  الجبهة  بني  الرسية 
وحراسة املجاهدين أثناء عملياتهم 
التمريض  جانب  إىل  الفدائية، 

وإسعاف الجرحى.
يف  العامة  األمانة  وشاركت  كام 
عىل  امللتقى  من  الثانية  الجلسة 
املستوى الوزاري بعنوان “سياسات 

سيادتها  ونوهت  املرأة”،  متكني 
القمة  أن  إىل  مداخلتها  خالل 
العربية القادمة والتي ستستضيفها 
الدميقراطية  الجزائرية  الجمهورية 
وثيقة  عرض  ستشهد  الشعبية 

“أجندة  متثل  للمرأة  هامه  عربية 
العربية  املنطقة  يف  للمرأة  التنمية 
-2023 املقبلة  سنوات  للخمس 

جائحة  أن  إىل  مشرية   ،2028

االتصاالت  لشؤون  دولة  ووزير 
وتكنولوجيا املعلومات.

وعبدالرحمن بداح املطريي وزيرا 
دولة  ووزير  والثقافة  لالعالم 
عيل  والدكتور  الشباب  لشؤون 
فهد املضف وزيرا للرتبية ووزيرا 

للتعليم العايل والبحث العلمي.
سامل  هاضل  جامل  واملستشار 
ووزير  للعدل  وزيرا  الجالوي 
النزاهة  تعزيز  لشؤون  دولة 
والشؤون  لألوقاف  ووزيرا 
مهوس  خالد  والدكتور  اإلسالمية 

للصحة.  وزيرا  السعيد  سليامن 
وعبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا 
للشؤون  دولة  ووزير  للاملية 

االقتصادية واالستثامر.
وزيرا  املوىس  عيل  حسني  وعيل 
للكهرباء  ووزيرا  العامة  لألشغال 
وفهد  املتجددة.  والطاقة  واملاء 
وزيرا  الرشيعان  نصار  مطلق 
للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون 

االجتامعية والتنمية املجتمعية.
الدستورية  اليمني  أدوا  حيث 
تعيينهم  العهد مبناسبة  أمام وىل 

الجديدة. وقد وجه  يف مناصبهم 
ويل العهد الشيخ مشعل األحمد 
أعرب  قال  كلمة  الصباح  الجابر 
صباح  للشيخ  الشكر  خالص  عن 
خالد الحمد الصباح عىل ما بذله 
من جهود مخلصة ومن تفان يف 
فرتة  العزيز طوال  الوطن  خدمة 
سائال  الوزراء  ملجلس  رئاسته 
املوىل تعاىل أن يديم عليه موفور 
عن  أعرب  كام  والعافية  الصحة 
السابقني  الوزراء  لألخوة  شكري 
بكل  مسؤولياتهم  أدوا  الذين 
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وحاول تفهم
محمود صالح قطامش 

مصر تاتين

w w w . m i s r t a l a t e e n . c o m

كلمةالعدد

تابع ص  6

 حاول تفهم 
 الـتـنـبـؤ بـالـسـلـوك الـبشري 
بعد التقدم الهائل يف مجال التطبيقات 
بحل  تقوم  اصبحت  والتي  االلكرتونيه 
وتقدم  الرياضيه  املعادالت  اصعب 
املسائل  يف  حتي  والبدائل  الحلول 
التطور يف هذه  الفكريه حيث  وصل 
عيل  التعرف   امكانيه  ايل  التطبيقات 
ميكن  مبا  والتنبؤ  البرشي  السلوك 
رغبات  ومن  ترصفات  من  به  القيام 
وكثري من هذه التطبيقات  يقوم عيل 
التواصل  وسائل  خالل  املتابعه  اساس 
توقع  بالفعل  وميكنها  االجتامعي 
يتخذها   ان  املمكن  التي من  القرارات 
عيل  بنيت  التطبيقات  وتلك  االخرين 
واملنطقي  العلمي  التحليل  اســاس 
مع  التعامل  يف  العقليه  والــفــروض 
تواجهنا  التي  املواقف  االشياء ومجمل 
تطبيق  عمل  يتم  مل  االن  حتي  لكن 
الكرتوين يتعامل مع الحمقي واالغبياء 
عيل حد وصف االستاذ نشات الديهي 
يف احدي مقاالته ….. اعود فاقول ان 
الحمقي  من  كثري  عيل  شاهد  التاريخ 
جروا  قــرارات  اخذوا  الذين  واالغبياء 
الدمار  من  حالة  ايل  البرشيه  فيها 
عاصمته  حــرق   ) ــريون  )ن والــحــروب 
ان  بعد  باالنتحار  امره  وانتهي  روما 
الذي  وذلك  الكثري  الخراب  من  انجز 
دينكيشوت  يف  الهواء  طواحني  حارب 
االكرب  واالسكندر  الشهريه  الــروايــه 
نصل  ان  ايل  وموسوليني   وتيمورلنك 
ايل هتلر الذي جر  عيل اوروبا ويالت 
ــارواح  ب ذهبت  وعنرتيات  ــروب  ح
اوروبا  اقتصاد  ودمــرت  البرش  ماليني 
العراقي  الرئيس  ترصف  وكذلك  كامال 
الحرب  ــك   وكــذل الكويت  ــزو  غ يف 
التي كانت يف العراق وكثريون  العبثيه 
لبالدهم  والخراب  بالدمار  اتوا  الذين 
متهوره. او  غبية  ــقــرارات  ل  نتيجة 
ويف تاريخنا االسالمي نذكر بعض الزعامء 
اقوامهم  عيل  جــروا  الذين  الحمقي 
الويالت والكثري من الرشور مثل ) ابو 
جهل ( الذي منع قبيله كامله ) قريش 
دخلت  لو  سيادتها  تواصل  ان  من   )
الوقت  ذلك  يف  الجديد  االســالم  دين 
ونذكر هنا ) االحمق املطاع ( حسب ما 
وصفه — الرسول صل الله عليه وسلم 
قرر  الذي  حصن  بن  عيينه  وهو    —
املسلمني  ويعادي  خيرب  يهود  منارصه 
االسالميه  الــدولــه  تعاظم  وقــت  يف 
 وينتهي امر يهود خيرب يف ذلك الوقت.
هــنــاك  ان  ايل  ……….نـــخـــلـــص 
كان  والحمقي  االغــبــيــاء  مــن  كثري 
ــســاين  االن ــخ  ــاري ــت ال يف  دورا   لــهــم 
يخضع  ال  بشكل  يــتــرصفــون  ــم  وه
العقل  وال  للحكمه  وال  للمنطق 
غاضبه  او  مترسعه  ــرارات  ق ياخذون 
شئت  ما  سمها  مجنونه  او  متهوره  او 
لكنها غري متوقعه وال تخضع لحسابات 
ننقذ  وحتي  لذلك  العقل  وال  املنطق 
يحدث  قد  مستطري  رش  من  البرشيه 
حالة  بعيدا  وليس  العامل   يف  مستقبال 
يف  جنون  للعامل  تجلب  التي  العناد 
االمداد  سالسل  يف  واضطراب  االسعار 
اطرافها  والتي  اوكرانيا  يف  الحرب  تلك 
 — والصلف  والغرور  العناد  يقودهم 
وقادتهم    — واوروبا  وامريكا  روسيا 
اخرتاع  ايل  احوجنا  ما  لذلك   جميعا 
تطبيقات ذكيه تستطيع ان تتعامل مع 
ان  وتستطيع  واالغبياء  الحمقي  سلوك 
الذين  بالعقالء  اسوة  بقراراتهم  تتنبأ  
واملنطق  بالحكمه  قراراتهم  يتخذون 

والعقل السليم.

إنَّ  له  تقرير  يف  األزهر  مرصد  قال 
له  بد  ال  أشكاله  تنوع  مع  التطرف 
من دوافع؛ ألنَّ الشخص املتطرِّف ال 
يظل  شخص  هو  وإمنا  كذلك،  يُولد 
سويًّا حتى تؤثر عليه هذه الدوافع 
مجتمعة أو متفرقة تدريجيًّا بشكل 
أو بآخر، كام أنَّ تأثريها يختلف من 
الحاضنة  للبيئة  ِطبًقا  آلخر  مكان 
براثن  املُحتَمل سقوطه يف  للشخص 

التطرُّف.
تطرُّف  وراء  الدافع  يكون  فرمبا   
أو  فيها  يعيش  التي  البيئَة  الفرد 
اآلن  جليًّا  يبدو  ومامَّ  به.  يُحيط  ما 
من  بالعديد  تعجُّ  املجتمعات  أنَّ 
السلوكيات غري السويَّة، والتي تؤثر 
يف  مبارشٍة  غريِ  أو  مبارشٍة  بطريقٍة 
الذين هم  النشء والشباب  تشكيل 
بني  ومن  ومستقبلها،  الدول  وقود 
تلك السلوكيات يأيت “االنحراف عن 
الفطرة اإلنسانية السوية”، فاإلنسان 
ما  كل  حب  عىل  مفطور  بطبعه 

وزير  شوقى،  طارق  الدكتور  أطلق 
الفنى،  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
عدة ترصيحات حول نتيجة الثانوية 
ىف  نرصدها  إعالنها،  وموعد  العامة 

التقرير التاىل:
الثانوية العامة 2022 لن   ـ نتيجة 

تعلن األسبوع الجارى.
نتيجة  إلعالن  املحدد  املوعد  ـ 
الثانوية العامة 2022 من 1 حتى 7 

أغسطس الجارى.
العامة  الثانوية  نتيجة  ستعلن  ـ   

2022 األسبوع املقبل.
ـ يتم تدقيق قرابة 10 ماليني بابل 
الثانوية  كنرتوالت  داخل  شيت 

العامة حاليا.
 ـ مل يتم معرفة نسب النجاح حتى 

اآلن بنتيجة الثانوية العامة 2022.
عىل  الرأفة  قواعد  تطبيق  يتم  ـ 
ملصلحة  اإلجابة  كراسات  بعض 

الطالب.
امتحانات  تصحيح  عمليات  ـ 
ومعقدة  شاقة  العامة  الثانوية 

الوطني  املجلس  رئيس  مثن 
الدور  فتوح،  روحي  الفلسطيني 
الذي تقوم به مرص، وبخاصة جهود 
عىل  السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس 
كافة،  والدولية  العربية  املستويات 

دعام للقضية الفلسطينية.
 وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية أن 
لقاء رئيس املجلس  ذلك جاء خالل 
مع  األربعاء،  اليوم  الفلسطيني 
السفري املرصي لدى فلسطني طارق 
التطورات  آخر  بحثا  حيث  طايل، 
من  وعدد  املنطقة  يف  السياسية 

امللفات التي تهم الطرفني.
التي  األولوية  طايل  السفري  وأكد 
املرصية  السياسية  القيادة  توليها 
حل  وإنفاذ  الفلسطينية،  للقضية 
الدولتني القائم عىل مبادئ الرشعية 

الدولية.

املجلس الوطنى الفلسطينى 
يثمن جهود الرئيس السيىس 
الداعمة للقضية الفلسطينية

ب تجاه مجتمعه أو وطنه ب تجاه الطفل وحرمانه من الرعاية الَسليمة واالهتمام به من ِقَبِل والديه قد يؤدى به إلى التعصُّ التعصُّ
ُممنهج  أو  َعفوي  بشكل  تعمل  قد 
عىل إحداث تأثري سلبي عىل النشء 
والشباب، من خالل نرش ِقيم مزيفة، 
البطل  صورة  يف  املُجرم  وتصدير 
املغوار، يف الوقت الذي يرتكب فيه 
البرشية  الطبيعة  مع  تتنايف  أفعال 
السوية، وهو ما نالحظه بوضوح تام 
تُرسخ  التي  الفنية  األعامل  يف بعض 
لإلرهاب الناعم (البلطجة)، من أجل 
تشويه الفطرة السوية لدى النشء. 
االنحراف  يصبح  يوم  بعد  فيوًما 
الشباب.  عقول  يف  ُمتأصاًل  منوذًجا 
من  العديد  هناك  الشديد  ولألسف 
القوى  تُنتجها  التي  واملواد  األلعاب 
الناعمة بشكل ممنهج لهدم الفطرة 
السويَّة للنشء والشباب، من خالل 
لتطبيع  تسعى  التي  املحتويات 
األخالقية  غري  السلوكيات  بعض 
من  الجنيس،  الشذوذ  رأسها  وعىل 
األخالقية  القيم  منظومة  أجل هدم 
ُهوية  ومسخ  لألرسة،  واالجتامعية 

املجتمعات  بأمن  والعبث  أفرادها، 
واستقرارها. 

رشكة  تعتزم  املثال:  سبيل  فعىل 
أفاْلم  إنتاج  الَشهرية  ديزين”  “والت 
تخالف  لألطفال،  موجهة  كَرتونية 
القيم الدينية واإلنسانية واملجتمعية، 
الجرمية  تلك  تطبيع  عىل  وتعمل 
املحتوى  أكد مسئول  النكراء، حيث 
هناك  أنَّ  “ديزين”  لرشكة  الرَتفيهي 
نية لتحويل وإنتاج نحو (50%) من 
الشخصيات الكرتونية التي تظهر يف 
أفالم ومسلسالت الكرتون بنهاية عام 
2022م إىل شخصيات مثلية الجنس، 
كمحاولة لدعم مجتمع امليم. إضافة 
لألطفال  وأزياء  ألعابًا  هناك  أنَّ  إىل 
تهدف إىل تطبيعهم عىل ألوان َعلم 
“مجتمع امليم”، أو “إل جي يب يت”، 
مثل “لعبة بابيلز” الشهرية، وغريها. 
إيجابية  تأثريات  هناك  أنَّ  وكام 
من  تَزرعه  قد  ملا  الكرتونية  لألفالم 

مرصد األزهر: التشويه املمنهج للفطرة اإلنسانية السوية من أهم ركائز التطرف

نتيجة الثانوية العامة 2022.. 10 تصريحات 
من التعليم بشأن موعد النتيجة

هو  ما  كل  من  والنفور  طيب  هو 
اإلنسان  عىل  يطرأ  ما  وأنَّ  خبيث، 
ألسباب  يرجع  وفساد  انحراف  من 

خارجية. 
أنَّ  عىل  عالوة  أنه  املرصد  وتابع 

تكتمل  مل  العامة  الثانوية  ونتيجة 
بعد.

ـ يجب عىل الطالب وأولياء األمور 
بشأن  الوزارة  تعلنه  ملا  االستامع 

مواعيد النتيجة.
إعالن  موعد  ىف  تأخري  يوجد  ال  ـ 
وتم   2022 العامة  الثانوية  نتيجة 
منذ  سليم  بشكل  املواعد  تقدير 

البداية.
الكنرتوالت  داخل  العمل  زال  ما  ـ 

يتم.
حق  عىل  السابع”  “اليوم  وحصل 
إعالن نتيجة الثانوية العامة 2022، 
اليوم السابع”  حيث ينرش ” موقع 
من  رسميا  اعتامدها  بعد  النتيجة 
الدكتور طارق شوقى، وزير الرتبية 

والتعليم والتعليم الفنى.
ويقدم اليوم السابع لطالب الثانوية 
عىل  االستعالم  خطوات  العامة 

نتيجة االمتحانات.
– الدخول عىل موقع اليوم السابع 

برقم الجلوس.

كام استعرض طايل الجهود املرصية 
مبا  الرئيسية  امللفات  من  عدد  يف 
السالم،  عملية  إحياء  جهود  ذلك 
وكذلك الجهود املتعلقة بالتهدئة يف 

األرايض الفلسطينية.
املتعلقة  للمسائل  كذلك  وتطرق 
بالتعاون يف جميع املجاالت وخاصة 
غزة،  قطاع  إعامر  بإعادة  يتعلق  ما 
والتي تستهدف تخفيف األعباء التي 
أهايل  من  الفلسطينيون  يواجهها 

القطاع.
بالعالقات  فتوح  أشاد  بدوره، 
البلدين  تربط  التي  األخوية 
الحرص  وأكد  الشقيقني،  والشعبني 
العالقات  يخدم  مبا  تعزيزها  عىل 
القضايا  وكذلك  املشرتكة  األخوية 

العربية

يتسم  املعارص  املجتمعي  الواقع 
توجد  حيث  والِصدام،  بالتفكك 
التواصل  مواقع  مثل:  عدة  كيانات 
اإلعالمية،  واملنصات  االجتامعي، 
والفن، والرياضة ومؤسسات أخرى، 

اعتامد  عقب  يتم  االستعالم   –
النتيجة رسمياً.

جلوسه  رقم  الطالب  يدخل   –
ستظهر له تفاصيل النتيجة.

درجات  متضمنة  النتيجة  تظهر   –
كل مادة.

– حالة الطالب ناجح أم راسب أم 
سيدخل امتحانات الدور الثاين.

الحاصل  للطالب املجموع  – يظهر 
بالنسبة  وليست  بالدرجات  عليه 

املئوية.
طالب  لدرجات  الكىل  املجموع   –

الثانوية العامة هو 410 درجات.
وزير  شوقى  طارق  الدكتور  قال 
أعلنا  والتعليم:  والتعليم  الرتبية 
نتيجة  إعالن  أن  وضوح  بكل 
األسبوع  يف   2022 العامة  الثانوية 
األول من أغسطس وال يوجد مربر 
وتكرار  واالشاعات  لالجتهادات 
معرفة  يدعي  من  كل  الجدل، 
وال  لالشاعات  مروج  فهو  املواعيد 

توجد له أى مصداقية.
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وزير الخارجية يتلقى اتصاال من املبعوث الرئاسى 
األمريكى الخاص للمناخ

رئيس الوزراء يتابع التحضريات الخاصة باستضافة 
COP27 مصر ملؤتمر تغري املناخ

w w w . m i s r t a l a t e e n . c o m

الحكومة: زيادة مخصصات الدعم والحامية 
االجتامعية لـ356 مليار جنيه باملوازنة

األجور  لباب  جنيه  مليار   400 تخصيص 
الجديدة بزيادة تقرتب  املوازنة  مبرشوع 
التقديرات  عن  جنيه  مليار   43 من 
املحدثة ملوازنة العام املاىل الحاىل لتمويل 
حزمة تحسني دخول 4.5 مليون موظف 
ه  التى كان قد وجَّ بالدولة  العاملني  من 
بها الرئيس عبدالفتاح السيىس، وتضمنت 
والخاصة  الدورية  العالوات  زيادة 
والحافز اإلضايف بتكلفة سنوية 26 مليار 
شهر  مرتبات  مع  رصفها  وتبكري  جنيه، 
تتجاوز  إضافية  بتكلفة  املاىض،  أبريل 
أبريل  من  الفرتة  عن  جنيه  مليارات   7
اإلعفاء  حد  وزيادة   ،2022 يونيو  حتى 

الرضيبي الشخيص من 9 آالف جنيه إىل 
ألف   24 من  واإلجاميل  جنيه،  ألف   15
 %25 بزيادة  جنيه  ألف   30 إىل  جنيه 
الفتًا  جنيه،  مليارات   7 سنوية  بتكلفة 
جنيه  مليارات   5 تخصيص  تم  أنه  إىل 
واألطباء  املعلمني  من  ألًفا   60 لتعيني 
األخرى  االحتياجات  وتلبية  والصيادلة 
جنيه  ومليار  الدولة،  قطاعات  مبختلف 
بالدولة،  العاملني  ترقيات  حركة  إلجراء 
ألعضاء  الجودة  حافز  زيادة  إىل  إضافة 
بالجامعات  ومعاونيهم  التدريس  هيئة 

واملراكز واملعاهد والهيئات البحثية.

الصحة: انخفاض إصابات فريوس كورونا 
بنسبة %55 خالل األسبوع الجارى

الدعم  مخصصات  الحكومة  رفعت 
مليار   356 إىل  االجتامعية  والحامية 
جنيه ىف مرشوع املوازنة العامة الجديدة 
مساندة  ىف  يُسهم  مبا  2023/2022؛ 
من  ترضًرا  األكرث  والفئات  القطاعات 
العاملية  االقتصادية  األزمة  تداعيات 
الحد من  يُساعد ىف  نحو  الراهنة، عىل 
آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة 
تضخمية غري مسبوقة ىف أعقاب جائحة 

كورونا، مع تحديات األزمة األوكرانية.
وبحسب البيان املايل للموازنة الجديدة 
قدمته  الذى   ،2023  /2022 للعام 
تم  فإنه  النواب،  ملجلس  الحكومة 

تتمه ص  ١

تتمه ص  ١

وزير  عبدالغفار،  خالد  الدكتور  أعلن 
التعليم العايل والبحث العلمي والقائم 
بأعامل وزير الصحة والسكان، انخفاض 
معدالت اإلصابة بفريوس كورونا خالل 
األسبوع الوباىئ الحاىل مقارنة باالسبوع 
عن  فضالً   ،%55 بنسبة  السابق  الوبايئ 

انخفاض الوفيات بنسبة %20.
األسبوعي  االجتامع  خالل  ذلك  جاء 
ورؤساء  الوزارة  قيادات  مع  للوزير 
عقد  الذي  والقطاعات،  الهيئات، 
وكالء  كافة  مبشاركة  الثالثاء،  أمس 
تقنية  عرب  باملحافظات،  الصحة  وزارة 
العمل  ملتابعة  كونفرانس«  الـ»فيديو 
مبختلف ملفات الوزارة، والوقوف عىل 
التحديات واملعوقات وتذليلها، لضامن 
طبية  خدمات  أفضل  تقديم  استمرار 
للمرىض، وذلك ضمن اسرتاتيجية الوزارة 

لالرتقاء بالصحة العامة للمواطنني.
استمع الوزير خالل االجتامع إىل رشح 

لفريوس  الوبايئ  الوضع  حول  مفصل 
األسبوعي  التغري  ومعدالت  كورونا، 
والوفيات،  املؤكدة  اإلصابات  أعداد  يف 
التقارير  عىل  اطالعه  عن  فضالً 
املستشفيات  إشغال  بنسب  الخاصة 
الجمهورية،  محافظات  مستوى  عىل 
والذي أشار إىل انخفاض اإلشغال خالل 
املاىض  يوليو  شهر  من  االخري  األسبوع 
بنسبة 60% مقارنة باألسبوع قبل األخري 

من ذات الشهر.
الحالة  لتقارير  وفقا  أنه  الوزير  وأكد 
كورونا  بفريوس  للمصابني  التطعيمية 
املستشفيات  يف  حجزهم  تم  والذين 
فإن  ويوليو 2022،  يونيو  خالل شهري 
ممن  بـ»كورونا«  املصابني  من   %75
مل  املستشفيات  داخل  للعزل  احتاجوا 
بتلقي  املواطنني  مناشدا  اللقاح،  يتلقوا 
اللقاحات  من  التنشيطية  الجرعات 

للحفاظ عىل الصحة العامة.

كام أكد عدم ثبوت أى حاالت إيجابية 
اآلن،  حتى  مبرص  القرود  جدرى  ملرض 
إطار  ىف  الوزارة  إجراءات  تابع  حيث 
القرود”  لتفيش مرض “جدري  التأهب 
دليل  إصدار  تم  انه  موضًحا  عامليًا، 
وتحديثه  للمرض  متكامل  إرشادي 
الوبايئ  الوضع  ملستجدات  طبقا 
جميع  عىل  ونرشه  واإلقليمي  العاملي 
مديريات  جميع  وتدريب  املحافظات، 
الشئون الصحية عىل الدليل اإلرشادي، 
وتنشيط فريق االستجابة الرسيعة عىل 
املستوى املركزي، وتنشيط رصد املرض 
وصول  وترقب  الدخول  منافذ  بجميع 
اإلجراءات  التخاذ  ُمشتبهة  حاالت  أي 
أقرب  إىل  وإحالتها  للعزل  الالزمة 
الكواشف  وتوفري  حميات،  مستشفى 
باملعامل  الحاالت  لفحص  الالزمة 

املركزية بوزارة الصحة.

محافظ القليوبية يعتمد املخطط االسرتاتيجي 
ملدينة شبني القناطر

الهجان/  الحميد  عبد  اللواء  إعتمد 
املخطط  تعديل  القليوبية  محافظ 
القناطر  شبني  ملدينة  االسرتاتيجي 
املكتب  مبعرفة  إعداده  تم  والذي 
الهيئة  قبل  من  االستشاري 

املقرتح  التنموية  املرشوعات  و 
تنفيذها.

الهجان  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
التفصييل  املخطط  اعتمد  قد 
بنها  تابعة ملراكز  لعدد مثانية قرى 
وذلك  الخريية،  والقناطر  وقليوب 
كاآليت : قرية حالبة – كفر السبيل- 
الصباح- كوم أشفني- صنافري مبركز 
عليم  كفر  وقريتي  قليوب  ومدينة 
القناطر  ومدينة  مبركز  وبهادة 
الخريية وقريتي كفر الجزار وميت 

الحوفيني مبركز ومدينة بنها
، والذي تم إعداده مبعرفة املكتب 
االستشاري من قبل الهيئة الهندسية 
للقوات املسلحة، ويأيت ذلك ضمن 
املوقع  التعاون  بروتوكول  تفعيل 
بني الهيئة ووزارة التنمية املحلية ، 

املسلحة،  للقوات  الهندسية 
املهندسة/  بحضور  االعتامد  وجاء 
إدارة  مدير  العابدين  زين  منال 
حيث   ، العمراين  التخطيط 
هذه  أهمية  عىل  املحافظ  أكد 
املخطط  باعتامد  الخاصة  الخطوة 
بهدف  للمدينة  االسرتاتيجي 
الحفاظ عىل األرايض الزراعية من 
التعدي والحد من النمو العشوايئ 
لتحسني  العمراين  االمتداد  مبناطق 
الصورة الجاملية متاشياً مع التنمية 
املدينة،  تشهدها  التي  الحرضية 
جاذب  تنموي  قطب  باعتبارها 
إىل  باإلضافة  واألنشطة،  لالستثامر 
للمواطنني  الحياة  جودة  تحسني 
الخدمات  تقديم  خالل  من 
املالئم  املسكن  وتوفري  العامة 

إلثراء  إضافات  من  تضمنته  وما 
تسهيل  وكذا  املعلومايت،  الجانب 
الخدمات  إىل  املشاركني  وصول 
باإلقامة  املتعلقة  املختلفة 
تفاصيل  عىل  والتعرف  والتنقالت، 
وغريها  للمؤمتر،  املوضوعي  الشق 
من امللفات التي تهم املشاركني.  

رئيس  وّجه  االجتامع،  ختام  وىف   
من  املتابعة  باستمرار  الوزراء 
جانب وزاريت الخارجية والبيئة مع 
املعنية،  والجهات  الوزارات  باقي 
من  املنظمة،  الرشكة  مع  وكذا 
أجل االنتهاء من مختلف الجوانب 
املحددة،  املواعيد  التنظيمية وفق 
التي  بالصورة  املؤمتر  يخرج  حتى 
امتداداً  وليكون  باسم مرص،  تليق 
يف  ملرص  الرائد  للدور  وتكريساً 

ملف العمل املناخي.

املبادرات التي سيتم طرحها خالل 
املؤمتر، وكذا اإلجراءات اللوجستية 
باستقبال  الخاصة  والتنظيمية 
ضيوف املؤمتر، واإلقامة، والتنقالت 
التي  السياحية  والربامج  الداخلية، 
من  للمشاركني،  تنظيمها  سيتم 
واملعامل  املدن  بعض  زيارة  أجل 

سيناء  جنوب  يف  السياحية 
وخارجها. 

 وأضاف املتحدث الرسمي ملجلس 
الوزراء أنه تم أيضاً خالل االجتامع 
التطوير  جوانب  استعراض 
إدخالها  تم  التي  والتحسينات 
للمؤمتر،  اإللكرتوين  املوقع  عىل 

القليوبية : محمد فايز

والذي من املقرر أن يتم العمل به 
من  التنفيذي  القرار  صدور  عقب 

املحافظة يف هذا املجال .
رضورة  عىل  املحافظ  وشدد 

باالشرتاطات  االلتزام  وأهمية 
ومنظومة  الجديدة  البنائية 
الرتاخيص الجديدة ومراعاة التنمية 
والعمرانية  واالقتصادية  االجتامعية 

التي  املستقبلية  والنظرة  للمواطنني 
األجيال  احتياجات  مع  تتناسب 
الدولة  خطة  إطار  ويف   ، القادمة 

للتنمية املستدامة 2030 .

ومواجهة تغري املناخ.
إعراب  إىل  الرسمي  املتحدث  أشار  كام   
عن  االتــصــال  خــالل  الخارجية  ــر  وزي
بني  واملستمر  القائم  للتعاون  التقدير 
تغري  مجال  يف  املتحدة  والواليات  مرص 
مشاركة  إىل  التطلع  عن  معرباً  املناخ، 
فعاليات  املستوى خالل  رفيعة  أمريكية 
األمم  اتفاقية  أطراف  ملؤمتر   27 الدورة 
التي  املناخ  لتغري  اإلطــاريــة  املتحدة 
تستضيفها وترتأسها مرص برشم الشيخ يف 

شهر نوفمرب املقبل.
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107 ماليني و924 ألف جنيه إجماىل إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خالل يوليو

املــركــزى  الجهاز  بيانات  كشفت 
للتعبئة العامة واإلحصاء، عن خريطة 
إىل  الوافدة  األجنبى  النقد  متحصالت 
مرص عام خالل عام 21/20، من حيث 
جامعة  دول  لتمثل  الجغراىف  التنوع 
الدول العربية نسبة 42.4% من إجامىل 
املتحصالت وبقيمة 53.7 مليار دوالر.

إن  اإلحــصــاء،  جهاز  بيانات  وقالت 
كانت  السعودية  العربية  اململكة 
العربية،  ــدول  ال ترتيب  ــدارة  ص ىف 

النقد  متحصالت  إجامىل  بلغت  حيث 
دوالر  مليار   23.5 نحو  منها  األجنبى 
متحصالت  إجامىل  من   %43.7 بنسبة 
اإلمارات  دولة  يليها  العربية،  الدول 
 13.8 بلغت  حيث  املتحدة،  العربية 
منها  املتحصالت  قيمة  دوالر  مليار 
متحصالت  إجامىل  من   %25.7 بنسبة 
دول جامعة الدول العربية يليها دول 
بلغت  بإجامىل متحصالت  أوروبا  قارة 
من   %26.9 بنسبة  دوالر  مليار   34

إجامىل املتحصالت.
وكان إجامىل مدفوعات النقد األجنبى 
عام  دوالر  مليار   129.5 بنحو  بلغ  قد 
مليار   143.2 مقابل   ،2021/2020
دوالر عام 2020/2019 بنسبة انخفاض 
بلغت 9.6%، ويرجع هذا االنخفاض إىل 
انخفاض املدفوعات عىل الحساب املاىل 
“استثامرات الحافظة” لتصل إىل 10.4 
مقابل   ،2021/2020 عام  دوالر  مليار 

27.7 مليار دوالر عام 2020/2019.

53.7 مليار دوالر متحصالت أجنبية ملصر من الدول 
سجلت واردات مرص من أشكال خام العربية 2021.. والسعودية األوىل

الفرتة  خالل  كبريا  تراجعا  الذهب 
املركزي  الجهاز  لبيانات  وفقا  األخرية، 
للتعبئة العامة واإلحصاء، حيث بلغت 
الذهب  خام  أشكال  واردات  قيمة 
و825  مليون   14 نحو  النقدى”  “غري 
املاىض،  ابريل  شهر  ىف  دوالر  ألف 
ألف  و551  مليون   80 من  مرتاجعة 
 ،2021 عام  ابريل  شهر  يف  دوالر 
برتاجع بلغت قيمته 65 مليون و726 

ألف دوالر.

65 مليون دوالر تراجع بواردات مرص من أشكال 
خام الذهب أبريل املاىض

إن  اإلحصاء،  جهاز  بيانات  وقالت 
جاءت  الذهب  خام  أشكال  واردات 
السلع  من  مرص  واردات  ضمن 
قيمتها  بلغت  والتي  الوسيطة 
مليون  و251  ملياري  نحو  اإلجاملية 
مقابل  املايض،  ابريل  شهر  يف  دوالر 
نفس  ىف  دوالر  مليون  و325  مليارى 
بلغت  برتاجع   ،2021 عام  الشهر 

قيمته 74 مليون و89 ألف دوالر.
من  مرص  واردات  أهم  وتضمنت 
اللدائن  من  كال  الوسيطة  السلع 

 298 بلغت  بقيمة  األولية  بأشكالها 
مليون و384 ألف دوالر يف شهر ابريل 
املايض، مقابل 290 مليون و344 ألف 
 ،2021 عام  الشهر  نفس  ىف  دوالر 
بزيادة بلغت نحو 8 ماليني و40 ألف 
حديد  من  أولية  مواد  يليها  دوالر، 
دوالر  مليون   431 بقيمة  صلب  أو 
مليون   277 مقابل  املايض،  ابريل  يف 
و744 ألف دوالر ىف نفس الشهر عام 
2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 153 

مليون و261 ألف دوالر.

بلغ عدد الحاويات الواردة لإلدارة 
بالقاهرة  الدخان  لجامرك  العامة 
مصطفى  إبراهيم  محمد  برئاسة 
لجامرك  العامة  اإلدارة  عام  مدير 
املاىض  يونيو  شهر  خالل  الدخان 
62 حاوية دخان خام واردة بنظام 
خالصة  غري  للتخزين  الرتانزيت 
الرضائب والرسوم الجمركية بعدد 
طرود إجامىل 6 آالف و138 طردا 
و702  طنا   1275 إجامىل  بوزن 

كيلوجرام طرد.
يوليو  شهر  خالل  اإلفراج  وتم 
سحب  شـهادة   128 عن   2022
طرد  و527  أالف   7 بعدد  جزئية 
و605  طنا   1567 إجامىل  بوزن 

 2022 يوليو  األدخنة خالل  غرفة 
بلغ  فيام  جنيه،  ألف   534 نحو 
إجامىل رسم املوارد املالية ودمغة 
التنمية والدمغة النسبية والنوعية 

2 مليون و255 ألف جنيه.
إجامىل  بلغ  الفرتة  نفس  وخالل 
الدخان  جامرك  صادرات  قيمة 
و705  مليون  حواىل  بالقاهرة 

آالف جنيه.
اإليرادات  إجامىل  يكون  وبذلك 
العامة  اإلدارة  بجامرك  املحصلة 
خالل  بالقاهرة  الدخان  لجامرك 
ماليني   107 املاىض  يوليو  شهر 

و924 ألف جنيه.

كيلو جرامات.
والرسوم  الرضائب  إجامىل  وبلغ 
الجمركية املحصلة باإلدارة العامة 
خالل  بالقاهرة  الدخان  لجامرك 
شهر يوليو املاىض 13 مليون و385 
ألف جنيه وإجامىل الغرامات 81 

ألف جنيه.
ورسوم  رضائب  إجامىل  بلغ  فيام 
األرباح  ورضائب  املضافة  القيمة 
واملهن  والصناعية  التجارية 
الدخان  بجامرك  املحصلة  الحرة 
بالقاهرة خالل نفس الفرتة حواىل 
91 مليونا و646 ألف جنيه ألف 

جنيه.
وبلغت الرسوم املحصلة لحساب 

 اسال مستشارك القانوين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
في  الميالد  تاريخ  تغيير  يجوز  هل 
مستندات  وجميع  الميالد  شهادة 

تحقيق الشخصية؟
يؤثر في  لن  التعديل  ان  العلم  مع 

العمر وال ترتيب االخوات
الخطأ في إسبوع واحد فقط

نقول وباهلل التوفيق
القارئ الكريم

الميالد  تاريخ  تغيير  قانونا  اليجوز 
نهائيا

ولكن يمكن تصحيحه اذا كان هناك 
المميكنه  الميالد  تاريخ  في  خطأ 
 ) الكمبيوتر  الميالد  شهاده   (
األحوال  مصلحه  من  المستخرجه 
الميالد  شهادة  مع  المدنيه 
الصحة  من  المستخرجه  الورقية 
مدون  ماهو  علي  التصحيح  ويتم 
من  المستخرجه  الورقيه  بالشهادة 

مستشارك القانوني
حسين قطامش / المحامي

هل يجوز تغيري تاريخ امليالد يف شهادة 
امليالد ومستندات تحقيق الشخصية.. 

مستشارك القانوني يجيب

الصحه وذلك باستخراج بيان الميالد 
من الصحه ويقدم لمصلحه األحوال 

المدنية لتعديل تاريخ الميالد
هذا وباهلل التوفيق
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نقل مصابى إنفجار مدينة بنت بيه الليبية لتلقى العاج 
بمستشفيات القوات المسلحة

نقل مصابى إنفجار مدينة بنت بيه الليبية لتلقى العاج 
بمستشفيات القوات المسلحة

نقل مصابى إنفجار مدينة بنت بيه الليبية لتلقى العاج 
بمستشفيات القوات المسلحة

نقل مصابى إنفجار مدينة بنت بيه الليبية لتلقى العاج 
بمستشفيات القوات المسلحة

نقل مصابى إنفجار مدينة بنت بيه الليبية لتلقى العاج 
بمستشفيات القوات المسلحة

نقل مصابى إنفجار مدينة بنت بيه الليبية لتلقى العاج 
بمستشفيات القوات المسلحة 

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. طائرة عسكرية تنقل مصابى انفجار “بنت بيه” من ليبيا للقاهرة
تتمه ص   ١

مرصد األزهر: التشويه املمنهج للفطرة 
اإلنسانية السوية من أهم ركائز التطرف

عادات  وبناء  إيجابية،  سلوكيات 
العديد  وإكسابه  ومهاراته،  الطفل 
املتنوعة  والخربات  التعاليم  من 
السليمة، فهناك تأثريات سلبية عىل 
تصدير  عىل  تعمل  حيث  النشء؛ 
بل  الطفل،  لدى  متجيده  أو  العنف 
التي  القيم اإليجابية  قد تهدم متاًما 
أو  الطفل من خالل أرسته  اكتسبها 
أفالم  تخلو  عندما  وذلك  مدرسته، 
الكرتون من األخالق الفاضلة والقيم 
الهوية  عىل  للتمرد  وتُرسخ  النبيلة، 
بل  السليمة،  املجتمعية  والقيم 
السليمة  السوية  بالفطرة  وتعبث 
للطفل، األمر الذي يؤثر عىل هوية 
النفسية وسلوكياته؛  الطفل وصحته 
للعنف  سائًغا  صيًدا  يجعله  ما 
والتطرُّف. ومن هنا يأيت دور األرسة 
اللبنة  مُتثل  األفراد؛ حيث  تنشئة  يف 
األول  واملهد  املجتمع،  لبناء  األوىل 
السويَّة  الطفل  شخصية  لتشكيل 
ومعرفيًّا،  واجتامعيًّا  وسلوكيًّا  نفسيًّا 
الطفل،  منه  َمعني يرشب  أول  فهي 
فتخيلِّ اآلباء عن الحفاظ عىل األرسة 
أفرادها  يجعل  القدوة،  وغياب 
املتطرفة  للتنظيامت  سائغة  لقمة 

واإلرهابية. 
ملكافحة  األزهر  َمرصد  ويُشدد   

التنشئة  نظام  أنَّ  عىل  التطرُّف 
بشكٍل  يؤثر  األرسة  تتَّبعه  الذي 
خالل  الفرد  تشكيل  عىل  مبارش 
مراحل النمو املختلفة التي ميرُّ بها، 
لصدمات  ضحية  الفرد  يكون  فقد 
نفسية متجذرة منذ الطفولة، فمثاًل 
من  الطفل وحرمانه  تجاه  ب  التعصُّ
من  به  واالهتامم  الَسليمة  الرعاية 
ب  ِقبَِل والديه، قد يؤدى به إىل التعصُّ
نتيجة  وطنه؛  أو  مجتمعه  تجاه 
والتعايش  التسامح  ثقافة  النعدام 
تظهر  رمبا  والتي  اآلخر،  وقبول 
املجتمعات  بعض  يف  جلية  بصورٍة 
والقوميات واألعراق  الطوائف  ذات 

املتعددة.
ملكافحة  األزهر  َمرصد  ويرى   
عىل  التغلب  ميكننا  أنه  التطرُّف 
إعداد  خالل  من  املعضلة  هذه 
ومواد  دراسية،  مناهج  وتفعيل 
خ  تُرسِّ ترفيهية  وأنشطة  إعالمية، 
وتُغذي ِقيم الَوسطية وتنبذ العنف، 
النقدي  الِفكر  مامرسة  وتُحيي 
يف  الطيب  من  الخبيث  مييز  الذي 
االنحرافات  لتَفادي  النشء؛  نفوس 
والسلوكية  والنفسية  الِفكرية 
سلوك  يف  َخلل  من  تنشأ  قد  التي 
انعدام  من  أو  الرتبية،  عىل  القائم 

عىل  األرُسية  الرقابة  وغياب  الرعاية 
أو  لألطفال،  تُعرَض  التي  املحتويات 
من  أو  السوء،  أصدقاء  مرافقة  من 
من  أو  والنقص،  باإلحباط  الشعور 
نقص الثقة يف النفس، تلك األسباب 
الخروج  إىل  بالفرد  تَدفع  قد  التي 
الظروف  هذه  بسبب  املجتمع  عىل 

امللتَِبسة. 
ويناشد املَرصد املؤسسات والهيئات 
تحصني  عىل  العمل  برضورة  كافة 
يف  املتطرف  الفكر  من  األطفال 
املدرسة؛  دخول  قبل  ما  مرحلة 
مكان  أول  مُتثل  املرحلة  تلك  ألنَّ 
عامله  عىل  للتعرُّف  الطفل  حياة  يف 
الخارجي، واستغالل تلك املرحلة يف 
غرس بذور التسامح وتقبل اآلخر يف 
مرحلة الالوعي الطفويل. كام ينبغي 
تعزيز الدور التوعوي للفن يف مجال 
طريق  عن  وذلك  التطرُّف،  مكافحة 
باإلنسان،  تسمو  نصوص  كتابة 
وتُهذب الوجدان، وتساهم يف زيادة 
الوعي لدى الشباب، وتغرس الوطنية 
ثقافة  وتُعمق  قلوبهم،  يف  واالنتامء 
السالم والحوار، وتكبح ِجامح العنف 
واإلرهاب والتوحُّش، وتُحارب الِفكر 

املتطرِّف.

تتمه ص   3
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الكرفس هو أحـــد أهم الخرضوات 
كبرية  مجموعة  عىل  تحتوي  التي 
فيتامينات  مثل  الفيتامينات،  من 
بــاإلضــافــة  ك)،  ب،   ، ج   ، أ   )
املــعــادن  ــن  م العـــــديد  إىل 
الكالسيوم،  مثل  للجسم  الهامة 
والبوتاسيوم، والحــــديد، والنحاس، 
واملاغنسيوم، والفسفور، والصوديوم. 
من  كبرية  كمية  عىل  يحتوي  كام 
األلياف  مــن  عالية  ونسبة  ــاء  امل
الفوليك، والعديد  الغذائية، وحمض 
ومضادات  األكسدة،  مضادات  من 
بناء  عيل  تساعد  التي  االلتهابات 
تقدم  مام  لإلنسان.  السليم  الجسم 
أو  للكرفس  أن  نستخلص  أن  ميكن 
الصحية  الفوائد  من  العديد  عصريه 
والغذائية والعالجية لجسم اإلنسان، 
فهو  التايل:  يف  إيجازها  ميكن  والتي 
فاتح للشهية، ويحتوي عيل سعرات 
حرارية قليلة, وكمية كبرية من املاء 
إلنقاص  رئيسيا  طعاما  منه  تجعل 
الوزن, والوقاية من السمنة املفرطة. 
نسبة  عىل  الكرفس  يحتوي  كام 
تساعد  التي  األلــيــاف  من  عالية 
وتسهل  األمعاء،  حركة  تنشيط  عىل 
عملية الهضم، وتساعد الجسم عىل 

والغازات،  الفضالت  من  التخلص 
وتطهر القولون وتقيه من اإلمساك. 
إفراز  يحفز  الكرفس  تناول  أن  كام 
العصارة الهضمية القلوية التي متنع 
اإلصابة بالحموضة، وهو مدر للبول، 
ويقي من اإلصابة باحتباس السوائل 
تفتيت  عيل  ويعمل  الجسم,  يف 
حصوات الحالب والكيل, ويقلل من 
ويعمل عيل  البول،  مجري  التهابات 
ويحسن  الكبد,  تشمع  من  الوقاية 
من  السموم  ويطرد  وظائفه،  من 
من  يعزز  تناوله  أن  كام  الجسم. 
من  ويقلل  املناعي,  الجهاز  كفاءة 
وتخفيف  الحادة,  الربد  نزالت  حدة 
أعراضها مثل السعال والزكام، وذلك 
نتيجة محتواه من فيتامني ج، ويعمل 
عيل تطهري الجهاز التنفيس, والوقاية 
من مرض االلتهاب الرئوي، ويساعد 
الضاّر  الكولسرتول  نسبة  خفض  يف 
من  والوقاية  الدم,  وضغط  الدم  يف 
ملا  ونظراً  والرشايني.  القلب  أمراض 
يحتويه من مضادات األكسدة (مثل 
فعال  فإنه  واللوتني)  الفالفونويد، 
الرسطانية,  األورام  من  الوقاية  يف 
وخصوصا رسطان البنكرياس والثدي. 
مستويات  خفض  عيل  يعمل  كام 
يستخدم  ولذلك  ــدم,  ال يف  السكر 
أنه  السكري. كام  للوقاية من مرض 
بااللتهابات  اإلصابة  من  العني  يقي 
ــك  وذل ــفــريوســيــة،  وال البكتريية 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

ويحتوي  أ,  فيتامني  عيل  الحتوائه 
كذلك عيل مادة البيتا كاروتني التي 
أمــراض  من  الوقاية  عيل  تساعد 
مرض  لعالج  ويستخدم  الشبكية، 
الروماتيزم،  آالم  وتخفيف  النقرس، 
ويساعد  واملفاصل،  الرئة  والتهابات 
الوالدة،  بعد  األم  حليب  إدرار  عيل 
الدورة  آالم  تخفيف  عىل  ويعمل 
من  ويقلل  النساء  عند  الشهرية 
كام  واللثة.  األسنان  ويقوي  مدتها، 
يساعد  الكرفس  أوراق  تناول  أن 
الخصية،  أمــراض  من  الوقاية  عيل 
ويعزز الرغبة واإلثارة الجنسية عند 
األداء  والنساء، ويحسن من  الرجال 
من  التخلص  إىل  ويــؤدي  الجنيس, 
القذف.  ورسعــة  الجنيس  الضعف 
وهو مكافح جيد لإلجهاد, ويساعد 
من  والتخلص  األعصاب,  تهدئة  يف 
يقلل  النوم  قبل  وتناوله  التوتر, 
الحتوائه  ونظراً  األرق.  حدة  من 
التي  ــاء  امل من  عالية  كمية  عىل 
يساعد  فإنه  والجلد،  البرشة  ترطب 
السموم  من  البرشة  تنقية  عىل 
الشباب،  حب  ويعالج  والشوائب، 
مام  الــســوداء،  ــرؤوس  وال والبثور، 
وتوهجها.  البرشة  نعومة  إىل  يؤدي 
رطوبة  عيل  يحافظ  تناوله  أن  كام 
القرشة،  من  والتخلص  الرأس،  فروه 
الشعر  ويعطي  الشعر،  منو  ويعزز 

ملعانا وبريقاً مميزا.

فوائد التني لصحة الجسم وطرق تناوله 
لضبط معدالت السكر فى الدم

فوائد التني لصحة الجسم وطرق تناوله 
لضبط معدالت السكر فى الدم

دراسة: النوم أقل من 9 ساعات يوميا قد 
يسبب لألطفال مشاكل يف الذاكرة والتحصيل

دراسة: النوم أقل من 9 ساعات يوميا قد 
يسبب لألطفال مشاكل يف الذاكرة والتحصيل

أشارت دراسة جديدة، أن حصول 
ساعات   9 من  أقل  عىل  األطفال 
إىل  ــؤدي  ي قد  يوميا  النوم  من 
عقلية  ومشاكل  االدرايك  الضعف 

يف مناطق الدماغ الرمادية
ــب دراســــــة نــــرشت يف  ــس ح
األطفال  لصحة  النسيت  مجلة 
 Lancet Child  ” واملراهقني 
فأن   ،”& Adolescent Health
األطفال يف سن املدرسة االبتدائية 
 9 من  أقل  عىل  يحصلون  الذين 
ساعات من النوم كل ليلة لديهم 
اختالفات كبرية يف مناطق معينة 
الذاكرة  عن  مسؤولة  الدماغ  من 
بأولئك  مقارنة  والرفاهية  والذكاء 
 12 إىل   9 عىل  يحصلون  الذين 

ساعة من النوم كل ليلة.
بقيادة  جديدة  دراســة  لـ  وفًقا 
بجامعة  الطب  كلية  من  باحثني 
ارتبطت   (UMSOM) مرييالند 
صحية  مبشاكل  االختالفات  هذه 
عقلية أكرب، مثل االكتئاب والقلق 
لدى  االندفاعية،  والسلوكيات 
النوم.  إىل  يفتقرون  الذين  أولئك 
الكايف  غري  النوم  ربــط  تم  كام 
املتعلقة  املعرفية  بالصعوبات 
واتخاذ  املشكالت  وحل  بالذاكرة 

القرار.
لطب  األمريكية  األكادميية  تويص 
ــرتاوح  الــنــوم األطــفــال الــذيــن ت
أعامرهم بني 6 و 12 عاًما بالنوم 
من 9 إىل 12 ساعة كل ليلة بشكل 

منتظم لتعزيز الصحة املثىل.
حتى اآلن، مل تفحص أي دراسات 
غري  للنوم  األمــد  طويل  التأثري 
الكايف عىل التطور املعريف العصبي 

للمراهقني قبل سن املراهقة.
الباحثون  فحص  الدراسة،  إلجراء 
من  جمعها  تم  التي  البيانات 
ــرتاوح  ت طفل   8300 مــن  ــرث  أك
سنوات  و10   9 بــني  أعــامرهــم 
دراسة  يف  تسجيلهم  تم  والذين 
املراهقني  لدماغ  املعريف  التطور 
صور  بفحص  قاموا   (ABCD)
املغناطييس  بالرنني  التصوير 
واالستطالعات  الطبية  والسجالت 
وأولياء  املشاركون  أكملها  التي 
ويف  التسجيل  وقت  يف  أمورهم 
سن  يف  عامني  ملدة  متابعة  زيارة 

11 إىل 12 عاًما.
األوىل  النتائج  من  واحــدة  هذه 
ــبــات الــتــأثــري طــويــل املــدى  إلث
النمو  عىل  النوم  لقلة  املحتمل 
األطفال،  لدى  العصبي  اإلدرايك 
لتوصيات  كبريًا  دعاًم  يوفر  كام 
وفًقا  األطفال،  عند  الحالية  النوم 

للدكتور وانج وزمالئه

بالخصائص  الغنية  الفواكه  من  التني 
بالسكر  واملليئة  والعالجية،  الصحية 
الطبيعي، وميكن أن تتناول مثار التني 
الناضجة أو املجففة، يف هذا التقرير 
لصحتك،  التني  فوائد  عىل  نتعرف 

.”femina ” بحسب ما نرش موقع
فوائد التني لصحتك

-غني مبضادات األكسدة.
محاربة  ميكنها  عــنــارص  ــه  ــدي -ل

الرسطان.
تجعله  لاللتهابات  املضادة  -صفاته 

مثاليًا لجميع مشاكل البطن.
غنيًا  التني  كــون  من  الرغم  -عــىل 
بالسكر ، إال أنه يعمل بشكل طبيعي 

عىل خفض الدهون.
ميكن استخدام التني لضبط معدالت 

مرض السكري
الطبيعية  األطعمة  أفضل  من  التني 
الزراعة  لوزارة  وفًقا  السكري  ملرىض 
الغذائية  القيمة  فــإن  األمريكية، 
 8.4 حوايل  تزن  التي  التني  لقطعة 

جرام هي عىل النحو التايل:
السعرات الحرارية: 21

األلياف: 8 جم
كربوهيدرات: 5.4 جرام

السكريات: 4 جم
الربوتني: 0.3 جرام
الدهون: 0.1 جرام

صوديوم: 1 ملج
التي  الطبيعية  باأللياف  ميلء  التني 
نسبة  تكسري  يف  كبري  بشكل  تساعد 
مصدر  ــه  أن كــام  الـــدم  يف  السكر 

 ،  C وفيتامني   ، للقلويدات  غني 
والفالفونويد ، وهي مجموعة فرعية 
جانب  إىل   ، البوليفينول  مادة  من 
والزنك   ، واملغنيسيوم   ، البوتاسيوم 
 ، والحديد   ، واملنغنيز   ، والنحاس   ،
 .B. A و ، K و ، C و ، A وفيتامني
وبحسب مركز معلومات التكنولوجيا 
فقد   (NCBI) األمريكية  الحيوية 
كشفت دراسة أن التني يقلل بشكل 
كبري من خطر اإلصابة مبرض السكري، 
الغنية  الخصائص  تساعد  حيث 
األنسولني  وظيفة  متكني  يف  باأللياف 
اإلصابة  خطر  وتقليل   ، الجسم  يف 
تساعد مستخلصات  السكري.  مبرض 
أوراق التني أيًضا يف تحسني حساسية 

الجسم لألنسولني.

 الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات الكرفس

فإنك  وزنك  إنقاص  يف  ترغب  كنت  إذا 
صحي  غــذايئ  نظام  اتباع  إىل  تحتاج 
أن  يجب  بانتظام،  الرياضة  ومامرسة 
الغذائية  القيمة  يف  ونبحث  نفهم 
فعىل  يوميًا،  نتناولها  التي  لألطعمة 
الــدهــون  إىل  نحتاج  ــال  املــث سبيل 
ملساعدة الجسم عىل امتصاص األطعمة 
لزيادة  الربوتينات  وتناول   ، املختلفة 
الكربوهيدرات  وتناول   ، الدهون  حرق 
املنخفضة لزيادة فقدان الوزن ، ميكنك 
الغذايئ  دمج بعض األطعمة يف نظامك 
الدهون  حرق  عىل  جسمك  ملساعدة 
موقع  نــرشه  ملا  وفقا  أرسع،  بشكل 

.”doctor.ndtv“
إضافتها  إىل  تحتاج  التي  األطعمة  إليك 
إىل نظامك الغذايئ لزيادة حرق الدهون:

1. الكينوا
إذا كنت ترغب يف إنقاص الوزن ، فأنت 
نظامك  إىل  الكينوا  إضافة  إىل  بحاجة 
رائع  كبديل  يعمل  الفور،  عىل  الغذايئ 
الذى  بالربوتني  غنية  الكينوا  ــألرز،  ل
وفقدان  الطاقة  تعزيز  عىل  يساعد 
الربوتني  هذا  أن  إىل  باإلضافة  الــوزن، 
يساعد  الجسم،  الدهون يف  يعزز حرق 
عىل  بالربوتني  الغني  الغذايئ  النظام 
ويجعل  الغذايئ  التمثيل  عملية  تعزيز 
الكينوا  الحرارية أرسع،  السعرات  حرق 
والزنك  والحديد   E بفيتامني  أيًضا  غنية 

والسيلينيوم .
2. البيض

البيض  يكون  أن  املستغرب  من  ليس 
كنت  إذا  الغذايئ  لنظامك  رائعة  إضافة 
رائع  مصدر  إنه  الوزن،  إنقاص  تحاول 
للربوتني ولديه القدرة عىل جعلك تشعر 
تتبع  كنت  إذا  أطــول،  لفرتة  بالشبع 
الحرارية  السعرات  ينقص  غذائيًا  نظاًما 
، فقد يكون البيض خياًرا مثاليًا لإلفطار، 
غني  الكامل  البيض  هــذا  جانب  إىل 
يحتاج  الصحية،  والدهون  بالربوتينات 
جسمنا إىل دهون صحية للمساعدة يف 

امتصاص الفيتامينات.
3. الشاي األخرض

يعترب الشاي األخرض من أصح املرشوبات 
الساخنة، ال يحتوي عىل سعرات حرارية 
 ، العادي  للشاي  أكرث صحة  بديل  وهو 
التمثيل  عملية  يحسن  األخرض  الشاي 
تفقد  يجعلك  مام  بك  الخاص  الغذايئ 
التمثيل  ميّكنك  أرسع،  بشكل  الــوزن 
السعرات  حــرق  من  العايل  الــغــذايئ 
املعتاد،  من  أرسع  بشكل  الحرارية 
عالوة عىل ذلك ، فإن الكافيني هو أحد 
األخرض،  الشاي  يف  األساسية  العنارص 
ثبت أن الكافيني يعزز مستويات الطاقة 
يف الجسم مام يجعلك تشعر مبزيد من 

الطاقة.
4. القهوة

يجب  آخر  القهوة هي مرشوب صحي 
الغذايئ إذا كنت  أن تضيفه إىل نظامك 
وجدت  لقد  الدهون،  حرق  يف  ترغب 
الدراسات أن تناول القهوة قبل التمرين 

ميكن أن يضاعف كمية الدهون التي قد 
القهوة  تحتوي   ، التمرين  أثناء  تحرقها 
أيًضا عىل مستويات عالية من الكافيني 

مام يعزز مستويات الطاقة يف الجسم.
5. الخرضاوات الورقية

ميكن أن تساعد الخرضاوات الورقية مثل 
وما  والكرنب  والخس  واللفت  السبانخ 
إىل ذلك يف حرق الدهون، هذه الخضار 
الحديد  مثل  الغذائية  بالعنارص  مليئة 
طاقة  وتوفر  والفيتامينات  واملغنيسيوم 
وافرة، تعمل هذه العنارص الغذائية عىل 
حرق  وزيادة  الهضمية  قدراتك  تحسني 

الدهون.
6. زيت جوز الهند

يعترب جوز الهند بأي شكل من األشكال 
مفيًدا للجسم سواء كان ماء جوز الهند 
أو سكر جوز الهند وما إىل ذلك، يعمل 
لزيوت  رائع  كبديل  الهند  جوز  زيت 
الهند  جوز  زيت  أثبت  األخرى،  الطهي 
الغذايئ  التمثيل  عملية  يحسن  أنــه 

ويجعلك تشعر بالشبع لفرتة أطول .
7. حبوب الفاصوليا

للربوتني  كبريًا  مصدًرا  الفاصوليا  تعترب 
رائًعا  بدياًل  كونها  جانب  إىل  للنباتيني 
للحوم ، تعد الفاصوليا أيًضا مصدًرا رائًعا 
لأللياف والكربوهيدرات املعقدة، وهذا 
يجعل من الصعب تحللها بينام يهضمها 
الفاصوليا  تناول  فإن   ، وبالتايل  الجسم 
لفرتة  بالشبع  تشعر  يجعلك  أن  ميكن 

أطول.

إلنقاص وزنك ..7 أطعمة لحرق الدهون 
يجب إضافتها لنظامك الغذائي اليومى
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الخرضي يف كتابه “إمتام الوفاء 
أرسلت  ثم  الخالفاء”،  سرية  يف 
بعد ذلك رسية أسامة بن زيد 
يف العام الذي توىف فيه الرسول 

وعاد منها منترًصا.
ونظّمه:  جيشه  خالد  شّكل 
وقــلــبًــا،  ــرسة،  ــي وم (ميمنة 
امليمنة  عىل  فجعل  ومؤخرة)، 
“معاذ بن جبل”، وعىل امليرسة 
وعىل  ــر”،  ــام ع ــن  ب “سعيد 
املشاة يف القلب “أبا عبيدة بن 
“سعيد  الخيل  وعىل  الجراح”، 
بني  مير  خالد  وأقبل  زيد”،  بن 
مكان،  يف  يستقر  ال  الصفوف 
القتال،  عــىل  الجند  يحرض 
والثبات،  الصرب  عىل  ويحثهم 
إن  حتى  ــم،  أزره من  ويشد 
اإلسالمي،  للجيش  البدء  إشارة 
الوليد  بن  خالد  قتال  كانت 
عندما  إال  يقاتلوا  فلم  نفسه، 
(إذا  القوم:  عىل  يحمل  رأوه 

حملُت عىل القوم فاحملوا).
بقيادة  أجنادين  يف  الروم  كان 
دعوة  وردان  وحاول  “وردان”، 
للتفاوض،  الوليد  بن  خالد 
لكن  لقتله  حيلة  أعد  ولكنه 
عىل  تنطيل  مل  الحيلة  هــذه 
املسلمني، فجهز خالد مجموعة 
(رضار  بقيادة  املسلمني  من 

بن األزور) فهجموا عىل جنود 
رضار  ولبس  وقتلوهم،  وردان 
وردان،  إىل  ووصل  الروم  درع 
وخلع خوذته فعرف وردان أنه 
(الشيطان عاري الصدر)، وقتل 
وأخذ  الروم  قائد  وردان  رضار 

يصيح الله أكرب.
الفريقني  بني  القتال  استمر 
لهم  الروم  قلياًل، فام صرب  وقتًا 
الناقة،  حلب  مدة  -أي  فواقًا 
اليد عىل رضع  بني ضم  ما  أو 
أي  وبسطها-،  لحلبها  الناقة 
ا،  ــدًّ ج اليسرية  الــفــرتة  ــذه  ه
اإلســالمــي  الجيش  ــرص  ــت وان
الجيش  انتصاًرا عظياًم، ووصل 
خالد  خطط  -كــام  اإلســالمــي 
قائدهم  خيمة  إىل  الوليد-  بن 
ما  “والله  قــال:  الــذي  العام، 
عيلَّ  أشدَّ  الدنيا  يف  يوًما  رأيت 
كلامته  آخر  وكانت  من هذا”، 
هذه  بعد  ــه  رأس ــثَّ  اجــتُ إذ 

الكلمة.
أول  اجنادين  معركة  كانت 
الخالفة  جيوش  بني  كبري  لقاء 
البيزنطيني  والــروم  الــراشــدة 
وجرت  الشام،  عىل  الرصاع  يف 
اللقاء  قبل  سنتني  بــحــوايل 
معركة  يف  والحاسم  الفاصل 

الريموك عام 636 ميالدي.

معركة  وقوع  ذكرى  اليوم،  متر 
أجنادين هي معركة وقعت بني 
املسلمني والبيزنطيني عام 634 
يف  املعركة  أحداث  ووقعت  م، 
من  مقربٍة  عىل  فلسطني  أرض 
عسكر  حيث  الرملة  مدينة 
املسلمون يف قرية عجور شامل 
حني  يف  الخليل،  مدينة  غرب 
قرية  يف  ــروم  ال جيش  عسكر 
الجيوش  لتجميع  جربين  بيت 
مكاٍن  من  أكرث  من  القادمة 

ملؤازرة.
بني  أجنادين  معركة  وقعت 
الرملة  قرب  والــروم  املسلمني 
بفلسطني، وكان ذلك يف جامدي 
األوىل عام 634م، وكان الصحايب 
قائد  العاص  بن  عمرو  الجليل 
بكر  أيب  املعركة يف خالفة  تلك 
كانت  عنه،  الله  ريض  الصديق 
بداية احتكاك املسلمني بالروم 
الــذي  التحرك  يف  وغــزوهــم 
الله صىل  شهده وارسله رسول 
الله عليه وسلم يف حياته العام 
انتهت  وقد  للهجرة،  التاسع 
علم  وحني  بالتصالح،  املعركة 
بصلب  أمر  حدث  مبا  هرقل 
صاحب  رؤبة  بن  يوحنا  وقتل 
املسلمني،  صالح  ــذي  ال أيلة 
محمد  الشيخ  ذلك  لنا  يروي 

معركة أجنادين.. خالد بن الوليد يكشف حيلة 
تنتهي الروم لقتله بأوىل معارك الخالفة بالشام ال  حكاية  البرشي  التاريخ 

بالوحشية  يتعلق  ــا  م منها 
كان  وقــد  الشنيع،  والتعذيب 
الحامر  أو  الخشبي  الحصان 
اإلسباين أداة تعذيب مؤملة للغاية 
ومروعة يف العصور الوسطى، تم 
قبل  من  مــرة  ألول  استخدامه 
يف  املقدسة  التفتيش  محاكم 
ثم  وأملانيا،  إسبانيا  يف  ثم  فرنسا 
واكتسب  األمريكيتني،  إىل  هاجر 
الفرتة  خالل  هناك  بارزة  مكانة 
التصميم  ــان  وك االستعامرية، 
تم  أينام  نفسه  هــو  ــايس  األسـ
خشبيًا  صندوقًا  كان  استخدامه، 
جًدا  حادة  علوية  بنهاية  مثلثيًا 

الفقري  العمود  مــكــان  (أي 
موقع  ذكره  ملا  وفقا  للحصان)، 

.ancient-origins
مع  الخشب،  من  الجهاز  وُصنع 
مًعا  الخشبية  األلــواح  تثبيت 
لتشكيل سلسلة من التالل الحادة 
أن  شأنها  من  والتي   ، املمدودة 
تم  الحصان،  ظهر  مبثابة  تكون 
عىل  مثبتة  أرجل  بأربعة  دعمها 
 7 أو   6 حــوايل  بارتفاع  حامل، 
أقدام (1.8-2.1 مرت)، مع عجالت 
بحيث  األرجــل  أسفل  يف  مثبتة 
بالكامل  الجهاز  دحرجة  ميكن 
رأس  تثبيت  وسيتم  األرض،  عىل 
التعذيب  جهاز  لجعل  ــل  وذي

يبدو وكأنه حصان خشبي ضخم، 
الحصان،  عىل  يركب  الجاين  كان 
وأيديهم  كاحله،  عىل  واألثقال 
كان من  مقيدة خلف ظهورهم، 
هذا  عىل  يحافظوا  أن  املتوقع 

الوضع لساعات، وأحيانًا أيام.
تم استخدام متغريات من الحامر 
الوسطى  العصور  من  اإلسباين 
قبل  من  اخرتعت  أنها  (يُزعم 
يف  املقدسة  التفتيش  محاكم 
عرش)،  الثاين  القرن  يف  فرنسا 
األهلية  الحرب  فرتة  إىل  وصوالً 
القرن  ستينيات  يف  األمريكية 

التاسع عرش

الحمار اإلسبانى.. أكثر طرق التعذيب 
فظاعة يف تاريخ العصور الوسطى

ىف  صعبة  مبراحل  املجتمعات  متر 
حياتها، من ذلك ما مر به املرصيون 
ووسادت  العثامين،  الحكم  زمن  ىف 
الخرافات والخزعبالت وخيم الركود 
عىل العقول واألفهام، وفقد العلامء 
روح االبتكار والتجديد وتجمدوا ىف 
األسالف  عن  والنقل  التقليد  إطار 
التى  الخالقة  الجذوة  وانطفأت 
ارتياد  إىل  االوائل  املسلمني  دفعت 
آفاق العلوم واكتشاف أرسار الكون 
القشور  العقىل عىل  اإلنتاج  واقترص 
الطالع  وقراءه  التنجيم  ىف  واإلغراق 
حسبام  والشعوذة،  السحر  وفنون 
نافذة  مــن  ــرص  “م كــتــاب  يــذكــر 

التاريخ” لـ جامل بدوي.
ىف  هــذا  حــدث  الكتاب،  ويضيف 
الشعوب  فيه  قطعت  الذى  الوقت 
مجال  ىف  بعيدا  شوطا  األوروبــيــة 

يومني وصدق  بعد  موعدها  حددوا 
يتهيأون  وأخـــذوا  الفرية  الناس 
مواقفهم  حسب  القيامة  الستقبال 
انكبوا  منهم  فالصالحون  الخلقية، 
والفاسقون  والتوبة،  العبادة  عىل 
ليستمتعوا  العبث  ىف  انغمسوا 
ىف  لهم  املتبقية  القليلة  بالساعات 
املوعد  مر  فلام  الفانية،  الدنيا  هذه 
املحدد دون أن يتحقق زيفهم راحوا 
تشفعوا  األولياء  كبار  أن  يزعمون 
الله  وقبل  القيامة  ليؤجل  الله  عند 

شفاعتهم.
تحت  الواقعة  هذه  الجربىت  ويحىك 
عنوان “من الحوادث الغريبة” ففى 
يوم األربعاء رابع عرشه ذى الحجه 
 1735 (املوافق  هجرية   1147 عام 
أن  مبرص  الناس  ىف  شيع  ميالدية) 
ذى   13 الجمعه  يوم  قامئه  القيامة 

الصحوة العقلية والثقافية والعلمية 
ىف  اإليطالية  النهضة  عرص  منذ 
القرن الخامس عرش اىل عرص الثورة 
الثامن  القرن  أواخــر  ىف  الفرنسية 
عرش، و شهدت هذه القرون األربعة 
اإلنسانية  الحضارة  إحياء  حركه 

العاملية.
وكان حظ املرصيني من ركام الجهل 
والتخلف كبريا فقد سيطرت عليهم 
واملشعوذين،  األفاقني  من  عصبة 
عن  مصريهم  ىف  يتحكمون  راحــوا 
يبتلع  والشعب  الخرافات،  طريق 
ويظنها  ويصدقها  السموم  هــذه 
من الدين بعد أن فقد القدرة عىل 
والضالل، وحدث  الحق  بني  التمييز 
أن أشاع هؤالء املبطلون أنهم توصلوا 
عن طريق التنجيم إىل معرفة موعد 
أن  وبلغ من فجورهم  القيامة  قيام 

املصريون انتظروا يوم القيامة فى سنة 1735 ميالدية.. ماذا حدث؟
الناس  ىف  الكالم  هذا  وفىش  الحجه 
قاطبة حتى ىف القرى واألرياف، وودع 
الناس بعضهم بعضا، ويقول اإلنسان 
لرفيقه بقى من عمرنا يومان، وخرج 
إىل  واملخاليق  الناس  من  الكثري 
الغيطان واملتنزهات ويقول بعضهم 
ونودع  حظا  نعمل  دعونا  لبعض 
وطلع  القيامة،  تقوم  أن  قبل  الدنيا 
وصاروا  ورجــاال  نساء  الجيزة  أهل 
ومن  (النيل)  البحر  ىف  يغتسلون 
الناس من عاله الحزن وداخله الهم، 
ذنوبه  من  يتوب  صار  من  ومنهم 
واعتقدوا  ويصىل  ويبتهل  ويدعو 
ذلك ووقع صدقه ىف نفوسهم، ومن 
قال هذا كذب  أو  قال خالف ذلك، 
هذا  ويقولون  لقوله،  يلتفتون  ال 
اليهودى، وفالن  صحيح، وقاله فالن 
الجفور  ىف  يعرفان  وهام  القبطى، 

ذهب  وفالن  والتنجيم)،  (السحر 
إىل األمري الفالىن وأخربه بذلك، وقال 
له احبسنى إىل يوم الجمعة وإن مل 
تقم القيامة فاقتلنى ونحو ذلك من 
وساوسهم، وكرث فيهم الهرج واملرج 
املذكور،  املعني  الجمعة  يوم  إىل 
السبت  يوم  وأصبح  ىشء  يقع  فلم 

فانتقلوا يقولون فالن العامل قال إن 
والدسوقى  البدوى  احمد  سيدى 
وقبل  ذلك  ىف  تشفعوا  والشافعى 
اللهم  اآلخر  فيقول  شفاعتهم،  الله 
نشبع  مل  أخى  يا  فإننا  بهم،  انفعنا 
من الدنيا ونحو ذلك من الهذيانات.
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اكتشاف مادة مظلمة عمرها 12 مليار 
سنة للمرة األوىل

w w w . m i s r t a l a t e e n . c o m

ــوك   ــك ت ــي ــاب ت ــس ــدم ح ــخ ــت اس
تقنية   ”Robot Overloads“
املصدر  مفتوحة  االصطناعي  الذكاء 
يعتقد  ما  إلنشاء   ”DALL-E AI“
سيتم  سيلفي  صـــورة  ــر  آخ ــه  أن
وجه  فعىل  األرض،  عىل  التقاطها 
الدقة ، طُلب منه إنتاج ما يعتقد أنه 
سيكون آخر صورة ذاتية “سيلفي” 

يلتقطها إنسان عىل األرض.
الهندى،   TOI موقع  وبحسب 
ومخيفة  مرعبة  تبدو  النتائج  فإن 
صورة  كل  وتبدو  تقدير،  أقل  عىل 
شبحي  عظمي  هيكل  صورة  مثل 

من  باحثني  بقيادة  العلامء  اكتشف 
املظلمة  املادة  اليابانية،  ناجويا  جامعة 
منذ  موجودة  كانت  التي  املجرات  حول 
حوايل 12 مليار سنة، وهو أول اكتشاف 
التي  الغامضة  املــادة  لهذه  اآلن  حتى 
إىل  النتائج،  وتشري  الكون،  عىل  تهيمن 
أقل  املبكر  الكون  يف  املظلمة  املادة  أن 
النامذج  العديد من  به  تنبأت  تكتاًل مام 
الكونية الحالية. وتعد املادة املظلمة هي 
 %85 حوايل  تشكل  التي  الغامضة  املادة 
تتفاعل  وال  للكون،  الكلية  الكتلة  من 
اليومية  املــادة  مثل  والضوء  املــادة  مع 

والنيوترونات  الربوتونات  من  املصنوعة 
التي متأل النجوم والكواكب.

ووفقا ملا ذكره موقع “space”، قد يغري 
لكيفية  العلامء  فهم  االكتشاف  هذا 
القواعد  أن  يقرتح  الذى  املجرات،  تطور 
أن  ميكن  الكون  تحكم  التي  األساسية 
الكون  عمر  كان  عندما  مختلفة  تكون 
سنة  مليار   1.7 سنة  مليار   13.7 البالغ 
خرائط  لرسم  املفتاح  أن  كام  فقط. 
جًدا  املبكر  الكون  يف  املظلمة  للامدة 
 ،(CMB) هو الخلفية الكونية امليكروية
وهو نوع من اإلشعاع األحفوري املتبقي 

جميع  يف  املنترش  العظيم  االنفجار  من 
أنحاء الكون بأكمله.

ونظرًا ألن الضوء يستغرق وقتًا محدوًدا 
لالنتقال من األجسام البعيدة إىل األرض، 
كام  األخرى  املجرات  الفلك  علامء  يرى 
الضوء  تركها  عندما  موجودة  كانت 
بعيدة،  املجرة  كانت  وكلام  املرصود. 
كلام كان الضوء يسافر إلينا لفرتة أطول، 
وبالتايل كلام رأيناها بالزمن بعيًدا، لذلك 
نرى املجرات األبعد كام كانت منذ باليني 

السنني، يف الكون املبكر.

العرص  يف  الغطاء  تحت  هو  ما  خالل 
الكهربايئ، مع إعطاء األولوية لالتصال 

سيلفى نهاية العالم.. هذا ما يعتقده الذكاء 
االصطناعى عن آخر صور سيلتقطها البشر ألنفسهم

البيئية  النظم  يف  واالندماج  السلس 
الرقمية الحالية وتصميم UX الجيد.

يتحول الناس إىل السيارات الكهربائية 
وتركيز  بيئية،  أسباب  مجرد  من  ألكرث 
داخل  التكنولوجيا  عىل  بولستار 
الحصول  ميكنهم  أنه  يعني  السيارة 
عىل كل ما يريدونه يف حزمة صديقة 
العوامل  أن  من  الرغم  عىل  للبيئة.« 
البيئية مل تكن بالرضورة العامل األكرث 
السيارات  ملشرتي  بالنسبة  أهمية 
مبرور  ذلك  يتغري  فقد  الكهربائية، 

الوقت.
ووجدت الدراسة أن السائقني األصغر 
عىل  بالظهور  اهتامماً  أكرث  كانوا  سناً 
املشرتين  من  أكرث  بيئياً  واعون  أنهم 

األكرب سناً.
كام وجدت دراسة بولستار أن الظهور 
اعتبار  أهم  كان  للبيئة  واٍع  مبظهر 

من  ـــ%12  ل كهربائية  سيارة  لــرشاء 
مشرتي الجيل الذي ترتاوح أعامره بني 

18 و24 عاماً.
يف  مهامً  دوراً  أيضاً  العمر  ولعب 
العالمات  عىل  األشخاص  عثور  كيفية 
وكــان  بالثقة.  الجديرة  التجارية 
مجال  يف  الناشئة  الرشكات  إىل  ينظر 
ذات  أنها  عىل  الكهربائية  السيارات 
مصداقية لدى 57% من جيل األلفية.

املواليد  من  فقط   %28 أن  حني  ويف 
تجارية  بعالمات  يؤمنون  سناً  األكرب 
جميع  وعــرب  وتسال،  بولستار  مثل 
الفئات العمرية، قال 46% من العمالء 
إنهم كانوا أكرث انفتاحاً عىل العالمات 
العالمات  من  الجديدة  التجارية 
األمر  يتعلق  عندما  القدمية  التجارية 

برشاء سيارة كهربائية جديدة.

دراسة: التكنولوجيا وليست البيئة وراء شراء معظم األمريكيني للسيارات الكهربائية

العامل يف  نهاية  نوع من مشهد  مع 
البرش  فكل  مفاجآت،  وال  الخلفية، 
بأيديهم  الصور األربعة ميسكون  يف 
هواتف ذكية، وكلهم يبدون كأنهم 
بأعني  ومشوهون  مشوهون  برش 

متضخمة تربز وأصابع ممدودة.
ومن املثري لالهتامم، أنه عىل الرغم 
من أن املنشور حصل عىل أكرث من 
الكثري  12 مليون مشاهدة، مل يكن 
بالنتائج،  سعداء  املستخدمني  من 
من  الصور  من  العديد  وصف  مع 

كوكب آخر بدالً من األرض.
يناير  يف   DALL-E ــالق  إط زتــم 

2021، ويستخدم الذكاء االصطناعي 
الذي  النص  عىل  بناًء  صور  إلنشاء 
تكتبه، وهو متوفر حاليا يف مرحلة 
اسم  عىل  تسميته  تم  تجريبية، 
ويف  دايل،  سلفادور  الرسيايل  الفنان 
الذكاء  ، كشف نظام  اآلونة األخرية 
االصطناعي أيًضا عام يعتقده داخل 

الثقب األسود.
ما هو DALL-E بالضبط؟

ــاء  ذك ــظــام  ن ــو  ه  DALL · E
اصطناعي ميكنه إنشاء صور وفنون 
طبيعية،  بلغة  وصف  من  واقعية 
موقعه  عىل  الوصف  يقول  كام 
ميكنها  أنــه  تقول  اإلنــرتنــت.  عىل 
وواقعية  أصلية  وفنون  صور  إنشاء 
تجمع  أن  وميكن  نيص،  وصف  من 
واألمنــاط،  والسامت  املفاهيم  بني 
وتدعي أنها تستخدم عملية تسمى 
من  بنمط  تبدأ  والتي  “االنتشار”، 
النقاط العشوائية وتغري هذا النمط 
تدريجيًا نحو الصورة عندما تتعرف 
عىل جوانب معينة من تلك الصورة. 
اإلصــدار  يف  متاحة  األداة  كانت 
التجريبي منذ يوليو من هذا العام.

الكهربائية  املركبات  رشكــة  ــادت  ق
جديدة  دراســة   Polestar بولستار 
حول األسباب التي دفعت املستهلكني 
األمريكيني لرشاء السيارات الكهربائية، 
ماليك  من   %55 أن  الدراسة  ووجدت 
الواليات  يف  الكهربائية  السيارات 
أخرى  ألسباب  برشائها  قاموا  املتحدة 
بعيداً عن اهتاممهم بالفوائد البيئية.

“الــرؤيــة”،  موقع  ــره  ذك ملا  ووفقا 
أن  إىل  االستطالع  يف  املشاركون  أشار 
واالتصال  السيارة،  داخل  التكنولوجيا 
والرتفيه  املعلومات  وأنظمة  السلس 
سيارة  رشاء  قرارهم  يف  أهمية  أكرث 
نقل  مجموعة  عن  بعيداً  كهربائية، 
الحركة وما يرتتب عىل ذلك من نقص 
عدد  وبلغ  املحلية.  االنبعاثات  يف 
املشاركني يف االستطالع 5000 شخص 
الكهربائية  السيارات  سائقي  والسيارات األخرى.من 

أمريكا  يف  بولستار  رئيس  وقــال 
الشاملية جريجور هيمربو »تم استبدال 
من  تعريفها  يتم  التي  الرفاهية  فكرة 
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التضامن: استخراج 780 ألف بطاقة خدمات 
متكاملة لذوى اإلعاقة حتى اآلن

ضبط 122 قطعة سالح نارى و174 قضية 
مخدرات خالل 24 ساعة

التضامن  ــوزارة  ل تقرير  كشف 
االجتامعى أنه يتم دعم األشخاص 
اإلعاقة من منظور حقوقي  ذوي 
ــصــاف،  واإلن بالعدالة   يتسم 
بطاقة  ألف   780 استخراج  وتم 
إىل  باإلضافة  متكاملة،  خدمات 
أرسة  ألف   180 احتياجات  حرص 
لتحديد نسبة اإلعاقة بقرى حياة 

كرمية.
 وكانت وزارة التضامن االجتامعى 

وزارة  أجـــهـــزة  واصـــلـــت 
األمنية  حمالتها  الداخلية، 
مديريات  بجميع  املوسعة 
 24 خــالل  ومتكنت  األمــن، 
قطعة   122 ضبط  من  ساعة 

أكدت أنه يتم التنسيق مع وزارة 
املعوقات  تذليل  بشأن  الصحة 
بطاقة  منظومة  سري  تواجه  التي 
مبوجب  املتكاملة  الــخــدمــات 
وأن   ،2022 لسنة   82 رقم  القرار 
بزيادة  ستقوم  الصحة  وزارة 
 (307) إىل  الطبية  اللجان  أعداد 
اإلعاقة  ذوى  عن  للكشف  لجان 
الخدمات  بطاقات  عىل  للحصول 
تسجيل  تــم  حيث  املتكاملة، 

قضية  و174  نـــارى،  ســالح 
 83560 وتنفيذ  مــخــدرات، 

حكام قضائيا متنوعا.
مواصلة  إطــار  ىف  ذلك  يأىت 
املكثفة  األمنية  الحمالت 

حالة  ألــف   300 من  يقرب  ما 
وقت  من  الصحة  منظومة  عىل 
مقسمة  األوىل،  اللجنة  اختتمته 
إىل 150 ألف حالة تم حجز موعد 
ما  الكشف عىل  بالفعل  وتم  لها، 
منهم  حالة،  ألف   60 من  يقرب 
22 ألفا تقاريرهم الطبية اعتمدت 
جار  ألفا  و128  نهائيًا،  اعتامدا 
لتحديد  لهم  نصية  رسالة  إرسال 

موعد الكشف.

البلطجة  أعـــامل  ملواجهة 
وضبط الخارجني عىل القانون، 
النارية  األسلحة  وحــائــزى 
السيطرة  وإحكام  والبيضاء 

األمنية.

بعثة الفراعنة تصل ديرتويت استعدادا لكأس العالم لالوملبياد 
الخاص لكرة القدم النسائية املوحدة

بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.. تفاصيل محاكمة “املستشار املزيف” بتهمة النصب

الجمهورية من الطبقة الثالثة وأنه كان 
شديد الحرص فور وصوله إىل ديرتويت 
عيل االطمئنان عىل وصول وفود الدول 
أوىل  لخوض  وتجهيزاتهم  العربية 
املباريات ، وعقب حفل االفتتاح واملقرر 
الوفود  مع  باللقاء  سيقوم  غدا  لهه 
وتحميسهم  ازرهم  من  للشد  العربية 

للظهور باملستوى الالئق بهم.
السيارات  مدينة  ديرتويت  مدينة 

تستضيف كأس العامل.
تعترب مدينة ديرتويت والتي تستضيف 
القدم  لكرة  العامل  كأس  فعاليات 
والية  مدن  أكرب  املوحدة هي  النسائية 
مساحتها  .تبلغ  األمريكية  ميتشغان 
وين،  مقاطعة  يف  تقع  كم2   370.2
تأسست   . ديرتويت  نهر  من  بالقرب 
 . الفرنسيني  التجار  بواسطة  عام 1701 
عدد سكان مدينة ديرتويت تبلغ حوايل 
املرتبة  يف  وتصنف  نسمة،   681,090
العارشة بالنسبة ملدن الواليات املتحدة 
املدينة  وتعرف   ،2000 لعام  األمريكية 
بصناعة السيارات، وتسمى أحيانا باسم 
“Motor City” أي مدينة املحركات أو 
مشارك  وطني  منتخب   22. السيارات 

وسيلة  محامي  .م.ال”  ف  ابتكر” 
يف  األعامل  رجال  عىل  للنصب 
أن  دون  اإلسكندرية  محافظة 
عىل  بالحصول  مجهود  أى  يبذل 
كارنيه  تزويره  خالل  من  أموالهم 
االستئناف  مبحكمة  قضائية  هيئة 
القاهرة،  محافظة  بجنوب 
من  ضحاياه  عىل  يصعب  حتى 
وانتحل  إليه،  الوصول  اإلسكندرية 
 ” من  كل  إليهام  مستشار  صفة 
وصاحب  أعامل  رجل   ” ط.ا.خ 
س.م.إ”   ” ورشيكه  أخشاب  رشكة 
صاحب محالت الكبدة الشهرية يف 
التقرب  عىل  بقدرته  االسكندرية 
واملسئولني  القرار  صنع  دوائر  من 
حصولهم  بإنهاء  الدولة  ىف  الكبار 
عىل قطعة أرض مبنطقة املعمورة 
تابعة لهيئة اإلصالح الزراعي بحق 
مادي  مقابل  29 سنة  ملدة  انتفاع 

تتمه ص  ١١
بكأس العامل

يشارك يف كأس العامل لالوملبياد الخاص 
22 منتخب وطني من حول العامل ففي 
منتخبات  تشارك  االناث  مسابقات 
البحر  منطقة   ، فاسو  بوركينا   ، الهند 
الكاريبي (هايتي ، أروبا ، جزر البهاما) 
املكسيك   ، جواتيامال  كوستاريكا،   ،
 ، (رسيالنكا)  رسانديب   ، ناميبيا   ،
املتحدة  العربية  اإلمارات   ، سلوفاكيا 
الواليات املتحدة األمريكية باالضافة   ،
الذكور  مسابقات  يف  اما   ، مرص  ايل 
 ، جامايكا   ، الربازيل  منتخبات  تشارك 
باراجواي   ، نيجرييا   ، املغرب   ، كوريا 
 ، سنغافورة   ، السعودية   ، رومانيا   ،

الواليات املتحدة األمريكية.
يستضيف  بارك  بول  كورنر  ملعب 
النهايئ  وقبل  املحموعات  مباريات 

وستاد يك ورث يستضيف النهايئ.
من املقرر أن يستضيف ملعب كورنر 
مباريات  ديرتويت  مبدينة  بارك  بول 
النهايئ  قبل  ومباريات  املجموعات 
بينام  الثالث  املركز  تحديد  ومباراة 
سيشهد سناد يك ورث مبدينة ديرتويت 
الفائزين  وتتويج  النهائيات  مباريات 

بامليدالية الذهبية والفضية .

إلنشاء  السنة  يف  جنيه  مليون 
مرشوع تجاري عليها .

تعود أحداث القضية رقم 15149 
لسنة 2021 جنايات قسم رشطة 
املنتزة ثان عندما تلقى مدير أمن 
ضباط  من  إخطارا  اإلسكندرية 
األموال  ملكافحة  العامة  اإلدارة 
يف  بالتزوير  املتهم  بقيام  العامة 
محرر رسمي كارنية هيئة قضائية 
للنصب عىل املجني عليه ” ط.ا.ه 

”
إدارة  ضباط  تحريات  وتوصلت 
مكافحة األموال العامة بأن املجني 
أخشاب  تاجر   ” ط.ا.خ   ” عليه 
 ” ف.م.ال   ” املتهم  عيل  تعرف 
محامي عن طريق أحد السامرسة 
مستشار  يعمل  بأن  أخربه  والذي 
بإحدي الهيئات القضائية ويدعي 
” ف.م.ال ” وأنه مستعد للتوسط 

مرص ضمن املجموعة االويل من كأس 
املجموعة  ضمن  مرص  وقعت  العامل. 
االويل بكأس العامل لكرة القدم النسائية 
املجموعة  ضمت  فقد  املوحدة 
االمريكية  املتحدة  الواليات  منتخبات 
ايل  باالضافة  وكوستاريكا  ورسيالنكا 
الثانية  املجموعة  ضمت  بينام  مرص 
 ، ناميبيا   ، جواتيامال   ، الكاريبان  جزر 
سلوفاكيا بينام ضمت املجموعة الثالثة 
 ، املكسيك   ، فاسو  بوركينا   ، الهند   ،

االمارات العربية املتحدة.
16 فرد ضمن البعثة الرسمية لالوملبياد 

الخاص املرصي
املهندس  من  املرصية  البعثة  تشكلت 
الخاص  االوملبياد  رئيس  محمود  هاين 
 ، الكأس  رشف  وضيف  املرصي 
للبعثة  رئيسا  تهامي  باسم  والدكتور 
والدكتور اكرامي الجامل املدير الفني 
والعبات  الفريق  مدربة  حيدر  وفايزة 
روان محمد  املرصي  الخاص  االوملبياد 
و فاطمة طارق وضحي كيالين وهدي 
محمود  وملك  احمد  وروان  غريب 
ومنار  سمري  فرح  الرشيكة  والالعبات 
السيد وحال مصطفي ونور عبدالواحد 

ومي مجدي.

له بشأن إنشاء مرشوع تجاري عيل 
الزراعي  اإلصالح  هيئة  تتيع  أرض 
مبنطقة املعمورة، حيث قام بتأجري 
منه  انتفاع وطلب  املرشوع كحق 
مقابل  جنيه  ألف  ثالمثائة  ملبغ 
أعامل  سوابق  مستندات  تجهيز 
مامثلة من وزارة السياحة وجهات 
أخرى واستطاع الحصول عيل ذلك 
إيصال  عىل  بالتوقيع  وقام  املبلغ 
وهو  ينتحله  الذي  باالسم  أمانة 
مستشار بهيئة قضائية، وبعد ذلك 
وتحرر  بينهم،  باالتفاق  يويف  مل 
كان  أنه  وتبني  بالواقعة،  محرض 
سبق  وأنه  مستشار،  صفة  ينتحل 
قبل،  من  تزوير  قضية  يف  حبسه 
وبعرض الواقعة عيل النيابة العامة 
قررت إحالته ايل محكمة جنايات 
حكمها  أصدرت  التي  اإلسكندرية 

عيل املتهم.



11أخـبــار رياضة 10 إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  6   محرم -  1444 هـ  - 4  أغسطس  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1271

مدرب الفروسية ملنتخبات الخماسي: سعداء بالنتائج 
املحققة والرياضة الجديدة ستقلل من الجانب الفني للعبة

صرف مكافأة الفوز على برياميدز لالعبى الزمالك

w w w . m i s r t a l a t e e n . c o m

الفروسية  مدرب  عرص”  “يارس  كشف 
قدرة  عن  الحديث  الخاميس  ملنتخبات 
جديدة  مبيداليات  التتويج  يف  مرص 
للكبار  العامل  بطولة  منافسات  خالل 
يوم  حتى  اإلسكندرية  مبدينة  واملقامة 
مالعب  عىل  الجاري  يوليو  من   31
األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري.
وتتصدر مرص جدول امليداليات برصيد 
منافسات  انتهاء  وفضية، عقب  ذهبية 
التتابع للرجال والسيدات، ويقام مساء 

السبت الدور النهايئ ملسابقة الفردي.
حول  ترصيحاته  يف  “عــرص”  وأكــد 
باقي  يف  ــرصي  امل للفريق  توقعاته 
عىل  “الحصول  البطولة  منافسات 
التتابع  مسابقتي  نهاية  بعد  ميداليتني 
املرصي،  الحديث  للخاميس  رائع  أمر 
ذلك  يف  اآلثر  أكرب  لها  كان  الفروسية 
الرجال  ثنايئ  حصول  عقب  التتويج، 
دون  كاملة  الدرجة  عىل  والسيدات 

الوقوع يف أي أخطاء”.
البطولة  لهذه  “االستعداد  ــاف  وأض
تعترب  املوسم،  بداية  مع  بدأ  القوية 
املوسم،  نهاية  مع  واألقوى  األهم  هي 
خارجية  ومعسكرات  تدريبات  نخوض 
سواء  الجيد  املستوى  بهذا  للظهور 

الشباب والناشئني والكبار”.
وأجاب “عرص” عن الفارق بني مسابقة 
والرياضة  الــخــاميس  يف  الفروسية 
ارتفاع  يف  األول  “الــفــارق  األساسية 
يصل  الخاميس  يف  إنه  حيث  الحاجز، 
يف  لكن  ارتفاع،  كأقىص  سم   120 إىل 
 160 إىل  يصل  قد  نفسها  الرياضة 
يف  ثابت  املسابقة  كورس  أن  كام  سم، 
الرياضة،  يتغري عىل عكس  الخاميس ال 
لذلك ميكن القول أن رياضة الفروسية 
تتميز ببعض الصعوبات عن مسابقتها 

ضمن الخاميس الحديث”.
للمسابقة  الجديد  أكمل”النظام  و 
للجمهور  االستمتاع  من  مزيد  أضاف 

البدنية  اللياقة  من  ملزيد  يحتاج  لكنه 
لالعبني.

وعن استبدال الفروسية برياضة جديدة 
استبدال  كثريا،  يحزنني  أمر  عرص:  قال 
سيجعل  املوانع  مبسابقة  الفروسية 
عىل  أكــرث  يعتمد  الحديث  الخاميس 
الفني  الجانب  وسيقل  البدين  الجانب 

الذي يتميز به السالح والفروسية”.

مرص  العبوا  ظهور  “أتــوقــع  واختتم 
مبستوى جيد خالل النهايئ سواء الرجال 
ميداليات  تحقيق  ونأمل  السيدات،  أو 

جديدة تضاف لرصيدنا يف البطولة”.

الجندي”  الثنايئ”أحمد  أن  يذكر 
الوصول  من  متكنا  الجندي”  و”محمد 
فيام   ، الرجال  فردي  يف  النهايئ  للدور 
“ملك  وزميلتها  أمين”  تتواجد”سلمى 

إسامعيل” يف نهايئ السيدات.

برياميدز  عىل  الفوز  مكافأة  رصف 
لالعبى الزمالك

رئيس  منصور  مرتىض  املستشار  أكد 
تم  أنه  الزمالك،  نــادي  إدارة  مجلس 
جنيه  ألف   70 قدرها  مكافأة  رصف 
برياميدز  عىل  الفوز  عقب  العب،  لكل 

يف مباراة اليوم ببطولة الدوري املمتاز.
وأوضح املستشار مرتىض منصور أنه تم 
الالعبني،  حساب  يف  املستحقات  إيداع 
بعدما وعدهم برصف مكافآت يف حالة 
يف  الزمالك  العبي  بأداء  مشيدا  الفوز 

مباراة اليوم، وقدموا عرضا مميزاً.
بثالثية  برياميدز  عىل  الزمالك  وفــاز 
بينهام  أقيمت  التي  املباراة  رد يف  دون 
ببطولة  والعرشين  الثامنة  الجولة  يف 
الدوري املمتاز، لريفع األبيض رصيده إىل 

66 نقطة يتصدر بهم جدول الرتتيب.

بعثة الفراعنة تصل ديرتويت استعدادا لكأس العالم 
لالوملبياد الخاص لكرة القدم النسائية املوحدة

رئيس بعثة منتخب مصر بمقدونيا يروي اسرار وكواليس اعتذار املنتخب الكرواتي لبنات الفراعنه

تابع ص ١٠

فهيم سعادتي التوصف بحصولي على أفضل 
إداري من رئيس االتحاد الدولي لكمال األجسام

رئيس  فهيم  عــادل  الدكتور  أعــرب 
األجسام  لكامل  املــرصي  ــحــاد  االت
واالفريقي  العريب  االتحاديني  ورئيس 
عن  الــدويل  لالتحاد  األول  والنائب 
الدكتور  من  اليوم  بتكريم  سعادته 
رفائيل سانتونجا رئيس االتحاد الدويل 
وإنني اعتربه أعىل وسام حصلت عليه 
يف بلدي مرص وسعاديت اكرث انها املره 
الثانيه عرش احصل عىل أفضل اداري 
من اتحاد دويل يتكون من 203 دوله 

يف شتى انحاء العامل.
بهذا  فخور  “إنني  فهيم  ــاف”  وأض
التكريم واهديه لكل من عمل معي 
واملحليه،  القارية  االتحادات  كافة  يف 
قوي  دافع  سيعطيني  التكريم  وهذا 
يف التفاين بالعمل واالستمرار باالرتقاء 
الالعبني  ابــنــايئ  أجــل  مــن  باللعبة 

واملدربني واالداريني.
وكان قد منح الدكتور رفائيل سانتونجا 
الدويل لكامل األجسام  رئيس االتحاد 
 2022 ــام  ع إداري  أفضل  جــائــزة 
االتحاد  رئيس  فهيم  عادل  للدكتور 
األجسام  لكامل  والــعــريب  ــرصي  امل
وذلك  الدويل  لالتحاد  األول  والنائب 
فعاليات  ختام  حفل  هامش  عىل 

ممكن  شكل  أفضل  يف  مرص  نظمتها 
شكره  الــدويل  االتحاد  رئيس  ووجه 
البطولة  عىل  القامئني  لكل  الكبري 

والتنظيم املبهر لها .
اليوم  اليوم  مساء  اختتم  قد  وكان 
لكامل  العربية  البطولة  السبت 
االجسام والتي أقيمت يف اإلسكندرية 
 31 حتى  يوليو   28 من  الفرتة  خالل 
من نفس الشهر تحت رعاية محافظ 
الرشيف  محمد  اللواء  االسكندرية 
ومبشاركة 14 دوله عربيه ونجحت يف 
بعدد هائل من  البطولة  لقب  انتزاع 

امليداليات املتنوعة.

البطولة العربية لكامل االجسام والتي 
اللواء  برعاية  اإلسكندرية  يف  أقيمت 

محمد الرشيف .
الدكتور  ان  سانتونجا  كلمته  يف  وقال 
عادل فهيم قدم الكثري يف لعبة كامل 
األجسام وكان له دور بارز يف االرتقاء 
عمل  يف  ونجح  اللعبة  عنارص  بكل 
وبــدوره  البطوالت  تنظيم  يف  طفرة 
من  َالالعبني  و  اللعبه  مستوى  ارتفع 
خالل فكر علمي وإداري فاق الحدود 
أفضل  عىل  حصل  أن  يستحق  ولهذا 

إداري هذا العام 2022.
سعادته  الدويل  االتحاد  رئيس  وأبدى 
بالنجاح الكبري للبطولة العربية والتي 

املرصي  الخاص  االوملبياد  بعثة  وصلت 
عيل  االمريكية  ديرتويت  مدينة  ايل 
من  قادمة  األردنية  الجوية  الخطوط 
مباريات  لخوض  استعدادا  القاهرة 
لكرة  الخاص  لالوملبياد  العامل  كأس 
القدم النسائية املوحدة واملقامة خالل 
أغسطس   6 حتي  يوليو   31 من  الفرتة 

القادم .
املرصية  البعثة  استقبال  يف  كان  وقد 

كشف سعيد عبد الغنى، عضو مجلس 
إدارة االتحاد املرصي لكرة اليد ،ورئيس 
املشاركة  للناشئات  مرص  منتخب  بعثة 
يف بطولة العامل لكرة اليد مواليد 2004، 
ترصف  عن  مقدونيا،  دولة  يف  املقامة 
مع  املباراه  عقب  أوكرانيا  العبات 
الترصف  وهذا  للبنات  مرص  منتخب 
الذي  الريايض  السلوك  ملبادئ  املخالف 

يحرص االتحاد الدويل عيل تغزيزه.
احتجاج  قدمت  الترصف  هذا  فور  أن 
املرصي  للوفد  رئيساً  بصفتي  رسمي 
غرامة  توقيع  من  البد  أن  فيه  أكدت 
الغريب  الترصف  هذا  بعد  ماليه 
الكروايت،  الجانب  من  رسمي  واعتذار 
العامل  بطولة  من  باالنسحاب  وهددت 

التي وصلت أمس فيي مطار ديرتويت 
االلعاب  مدير  الفويل  رشيف  الدكتور 
الدويل  الخاص  باالوملبياد  واملسابقات 
ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .

عرب املهندس أمين عبد الوهاب الرئيس 
عن  الدوىل  الخاص  لالوملبياد  االقليمى 
الكأس  هذه  القامة  البالغة  سعادته 
يقيمه  دوىل  حدث  اول  تعد  والتى 
كورونا  بعد  الدوىل  الخاص  االوملبياد 

لكرة اليد ، وذلك من أجل الحفاظ عيل 
تقديم  تم  وبالفعل  مرص  بنات  كرامة 
رئيس  قدمه  مكتوب  رسمي  اعتذار 
مجلس  عضو  وأوضح  الكروايت.  الوفد 
ان  اليد،  لكرة  املرصي  االتحاد  إدارة 
مواليد  للناشئات  لليد  مرص  منتخب 
2004 قدموا ملحمة رياضيه يف مقدونيا 
واستطاعوا ان يكونوا يف قمة املجموعه 
بعد فوزهم عىل اوكرانيا ثالث العامل ثم 
الفوز عىل منتخب سلوفانيا واخريا عىل 
منتخب الهند واثبتوا بناتنا الاليت يف عمر 
لبلدهن  وحبهن  انتامئهن  قوة  الزهور 
وتفوقن يف كل املباريات وسوف يلعنب 
تحقيق  ونتمنى  الربتغال  امام  اليوم 
نتيجه لنصعد للدور الثامنيه وكلنا أمل 

وأن مصدر سعادته اآلخر مشاركة اربع 
منتخبات عربية مرص واإلمارات ىف كرة 
والسعودية  املوحدة  النسائية  القدم 
مرص  منتخب  وأن  الذكور  ىف  واملغرب 
يدافع عىل برونزيته كأس العامل 2018 
ونالوا رشف تكريم فخامة الرئيس عبد 
وسام  عىل  وحصولهم  السيىس  الفتاح 

يف  الالعبات  من  الحايل  الجيل  هذا  يف 
أن  بعد  وميدالية  متقدم  مركز  تحقيق 
حققت نتائج متميزه يف األدوار األوىل.

مرص  منتخب  أن  إىل  اإلشارة  يجدر 
مساًءا  الثامنه  يف  األربعاء  اليوم  مساء 
الدمنارك  من  املجموعة  وصيف  يواجه 
ستكون  الثانية  املباراة  بينام  والربتغال، 
املجموعة.  متصدر  مع  الجمعة  يوم 
إىل  مجموعة  كل  وثاين  أول  ويتأهل 
املركز  يلعب صاحب  بينام  النهايئ  ربع 
الثالث عىل ترتيب املراكز من التاسع إىل 
عىل  الرابع  املركز  وصاحب  عرش  الثاين 
السادس  إىل  عرش  الثالث  من  املراكز 
عرش. وتعد تلك املشاركة الثالثة ملرص يف 

بطولة العامل تحت 18 عاما للناشئات.
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العريب واملرصي لكامل األجسام.
وأعرب رفائيل سانتونجا رئيس االتحاد 
واللياقة  األجسام،  لكامل  الدويل 
البدنية، عن سعادته بتواجده يف مرص 
عندما  وإنني  والحضاره،  التاريخ  بلد 
احرض ايل مرص يف كل مره اتابع مايتم 
شامله يف  نهضة  من  الواقع  أرض  عىل 
، واكون حريص  الدولة  كافة قطاعات 
األثرية  األماكن  زيارة  عىل  دامئا 

والسياحية.

رئيس االتحاد الدولي لكمال األجسام يودع اإلسكندرية بكلمات 
شكر للجميع ويؤكد نجاح البطولة العربية لكمال االجسام

سانتونجا،  رفائيل  الدكتور  غادر 
الدويل لكامل األجسام،  االتحاد  رئيس 
واللياقة البدنية، ظهر اليوم من مطار 
إىل  متوجهاً  باإلسكندرية  العرب  برج 
مودعيه  مقدمة  يف  وكان  سويرسا، 
رئيس  فهيم،  عادل  الدكتور  املطار  يف 
األجسام،  لكامل  املرصي  االتحاد 
واالفريقي،  العريب  االتحاديني  ورئيس 
والنائب األول لالتحاد الدويل، والعديد 
من الشخصيات الرياضية يف االتحاديني 

اتحاد الكرة يوضح لـ»كاف« ملاذا يشارك األهلي 
وفيوتشر يف بطوالت إفريقيا

العريان : نتائج منتخبنا ببطولة العالم للخماسي 
الحديث أكثر من رائعة وتبشر باالفضل يف باريس

سواريش: االهلي يعاني من غياب التوفيق.. ونواجه ظروًفا صعبة للغاية

مدافع برياميدز أحمد فتحي يعلن رحيله.. تعرف على التفاصيل

يـر
اتـ
ريـك
كـا

يـر
اتـ
ريـك
كـا

اتحاد الكرة يوضح لـ»كاف« ملاذا يشارك 
األهيل وفيوترش يف بطوالت إفريقيا

اتحاد الكرة يوضح لـ»كاف« ملاذا يشارك 
األهيل وفيوترش يف بطوالت إفريقيا

مباراة سابقة بني األهيل وفيوترش
طالل أبو سيف

اليوم  القدم،  لكرة  املرصي  االتحاد  رد 
اإلفريقي  االتحاد  استفسار  الثالثاء، عىل 
يف  املشاركة  املرصية  األندية  بشأن 
الجديد،  باملوسم  القارية  البطوالت 

وكيفية اختيارها.
خطابًا  اليوم،  املرصي،  االتحاد  وأرسل 
خالله  أوضح  اإلفريقي  لالتحاد  رسميًا 
األربعة  املرصية  األندية  اختيار  طريقة 
املشاركة يف بطولتي دوري أبطال إفريقيا 

والكونفدرالية.
اتحاد الكرة يوضح طريقة اختيار أندية 

البطوالت القارية
قرر  أنه  خطابه  يف  الكرة  اتحاد  وأكد 
يف  املشاركة  املرصية  األندية  اختيار 
دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بناء 
عىل ترتيب الدوري املمتاز، عقب انتهاء 

جميع مباريات الدور األول.
أخطر  أنه  عىل  الكرة  اتحاد  وشدد 
االستناد  سيتم  التي  بالطريقة  األندية 
يف  املشاركة  الفرق  الختيار  عليها 
ناد  أي  يعرتض  ومل  القارية،  البطوالت 

عىل طريقة االختيار.
قد  القدم،  لكرة  املرصي  االتحاد  وكان 
خاطب االتحاد اإلفريقي يف وقت سابق، 
يف  واألهيل  الزمالك  مبشاركة  وأخطره 
إفريقيا، وبرياميدز  أبطال  بطولة دوري 

وفيوترش يف كأس الكونفدرالية.
اتحاد  يضعان  الجيش  برياميدز وطالئع 

الكرة يف ورطة
ويف األيام املاضية، طالب نادي برياميدز 
بشكل رسمي املشاركة يف بطولة دوري 
املركز  يحتل  أنه  خاصة  إفريقيا،  أبطال 
الثاين يف جدول ترتيب الدوري املرصي 
املمتاز، بينام يحتل األهيل املركز الثالث.

األندية  باعتامد  برياميدز،  وطالب 
أبطال  دوري  بطولتي  يف  املشاركة 
بناء  اإلفريقية  والكونفدرالية  إفريقيا 
األخري  اليوم  حتى  الدوري  ترتيب  عىل 

من شهر يوليو، وهو اليوم األخري الذي 
حدده الكاف إلرسال أسامء الفرق.

نادي طالئع  كام كشفت مصادر داخل 
بطلب  التقدم  يدرس  أنه  الجيش 
بطولة  يف  للمشاركة  املرصي  لالتحاد 
فريق  من  بداًل  اإلفريقية  الكونفدرالية 
املركز  يف  تواجد  أنه  خاصة  فيوترش، 
شهر  نهاية  مع  الرتتيب  بجدول  الرابع 

يوليو.
وكان االتحاد اإلفريقي قد حدد يوم 31 
أسامء  إلرسال  يوم  كآخر  املايض  يوليو 
الفرق املشاركة يف بطواليت دوري أبطال 
-2022 موسم  يف  الكونفدرالية  إفريقيا 

.2023
الزمالك  تواجد  يوليو،  شهر  نهاية  ومع 
 27« نقطة   63 برصيد  األول  املركز  يف 
الثاين  املركز  يف  وبرياميدز  مباراة«، 
برصيد، 59 نقطة »27 مباراة«، واألهيل 
نقطة »26  برصيد 55  الثالث  املركز  يف 
برصيد  الرابع  الجيش  وطالئع  مباراة«، 
وفيوترش  مباراة«،   28« نقطة   44
الخامس، برصيد 42 نقطة »27 مباراة«

العامل  ببطولة  منتخبنا  نتائج   : العريان 
للخاميس الحديث أكرث من رائعة وتبرش 

باالفضل يف باريس
رئيس  العريان  رشيف  املهندس  أعرب 
االتحاد  رئيس  ونائب  الخاميس  اتحاد 
الدويل للعبة عن سعادته بالنتائج التي 
حققها املنتخب املرصي يف بطولة العامل 
إستضافتها  والتي  الحديث  للخاميس 
العربية  األكادميية  مالعب  عىل  مرص 
البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 

باالسكندرية.
وأكد العريان أن نتائج منتخبنا الوطني 
، وحصد العبينا لثالث ميداليات ببطولة 
وأنه   ، رائعة  من  أكرث  نتائج   ، العامل 
املرصي  االتحاد  إدارة  مجلس  وأعضاء 
للخاميس الحديث فخورين جدا بالنتائج 

التي جاءت أكرث من املتوقع.

غياب  من  يعاين  االهيل  سواريش: 
التوفيق.. ونواجه ظروفًا صعبة للغاية

قال ريكاردو سواريش, كرة القدم
للفريق  الفني  املدير  سواريش،  ريكاردو 

فتحي  أحمد  إن  حتحوت،  هاين  قال 
بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  العب 
برحيله  الفريق،  مسؤول  أبلغ  برياميدز، 

بنهاية املوسم الحايل.

وأضاف”سانتونجا” أن البطولة العربية 
لكامل االجسام يف نسختها ال 22 تعترب 
األفضل منذ انطالقا واعترب التنظيم مثل 
بطولة العامل من حيث النظام والجوائز 
الزمنيه  بالتوقيتات  الجميع  والتزام 
نجاح  عىل  الجميع  حرص  وملست 
البطولة تحت قيادة أفضل إداري للعام 
االداره  دكتور  التوايل  عىل  عرش  الثاين 
حرصت  والذي  فهيم  عادل  الرياضيه 
التاريخي  حقه  من  جزء  اعطية  أن 
:ان  وتابع   .2022 إداري  أفضل  مبنحه 
شخصيات  بتواجد  محظوظة  مرص 
اللواء  مثل  املرصية  الرياضة  تدعم 
االسكندريه،  محافظ  الرشيف  محمد 
والذي قدم كل الدعم للبطولة العربية 
الكثري  منه  وننتظر  األجسام  لكامل 
خالل الفرتة املقبلة بإقامة بطولة البحر 
العام  مطلع  يف  الشاطئيه  املتوسط 
ملحافظ  خاص  بشكر  واتقدم  املقبل، 
االسكندريه عىل دعمه الدائم للرياضه 
وكذلك  والدوليه  والعربيه  املرصيه 
دعم رشكة سلسال للمقاوالت  وتنظيم 
املهندس  برئاسة  واملؤمترات  املعارض 
لكامل  العامل  كريم عبدالرحمن وبطل 
األجسام أحمد أبو جنة املرشف الفني 

للبطولة.

أحرزنا ثالث ميداليات  العريان:”  وقال 
التتويج يف  وكنا حارضين عىل منصات 
معظم املنافسات ، وتألق العبينا صغار 
السن ، فمحمد الجندي وملك إسامعيل 
تلعب  مازالت  و ملك   ، ناشئني  مازالوا 
تكون  تحت 18 سنة وكونها تصل ألن 
فهذه  العامل  يف  العبة   18 أفضل  بني 
نتيجة ممتازة و خربة كبرية جدا ، تنبيء 
ببطلة كبرية يف القادم ، ومحمد الجندي 
نفس اليشء فهو يسري بشكل جيد جدا 

وبخطى ثابتة”.
وتابع رئيس اتحاد الخاميس:”أما سلمى 
األوليمبي  اللقب  صاحبة  فهي  أمين 
وتحقيقها   ، إيرس  بوينس  يف  للشباب 
دليل  العامل  بطولة  يف  الخامس  املركز 
الصحيح  الطريق  عىل  تسري  أنها  عىل 
باريس  اوملبياد  وهو  األهم  للهدف 

األول لكرة القدم بالنادي األهيل، قال إن 
للغاية خالل  الفريق واجه ظروفا صعبة 
انتهت  التي  العرب،  املقاولون  مباراة 

بالتعادل بدون أهداف يف الدوري.

برنامج  خالل  حتحوت  هاين  وأضاف 
البلد«:  »صدى  قناة  عىل  »املاتش« 
برياميدز  مع  االستمرار  يريد  ال  »فتحي 
للموسم املقبل، مع أن عقده مستمر مع 

إىل  بها  نصل  الله  شاء  وان   ،  2024
ميدالية اوليمبية”.

 ”: العريان  قال  الجندي  أحمد  وعن 
وتحقيقه   ، رائعا  كان  الجندي  أحمد 
اإلصابة  العودة من  بعد  املركز خامس 
يف  التدريب  من  فقط  يوما   27 وبعد 
أول بطولة يشارك بها بعد اإلصابة واول 
نتيجة   ، الجديد  بالنظام  له  مشاركة 
إنجاز  تحقيق  قادرون عىل  أننا  مبرشة 

جديد يف باريس” .
املنافسات  باقي  عن  العريان  وتحدث 
الخاميس  موسم  يف  املتبقية  الدولية 
الحديث قائال :” موسم االتحاد الدويل 
أربع  هناك  فامزال   ، بعد  ينتهي  مل 
مختلفة  سنية  ملراحل  هامة  بطوالت 
بولندا  يف  للناشئني  العامل  بطولة   ، هي 
، و بطولة العامل للشباب تحت 17و19 
سنة يف ايطاليا ، و بطولتي العامل لليزر 

-رن والبياثيل يف الربتغال”.
الجديد  املوسم  :”أما  العريان  وتابع 
فسوف  القادم  للعام  الدويل  لالتحاد 
ينطلق من مرص وتحديدا ببطولة كأس 
العامل االفتتاحية لسلسلة كأس العامل “.

:”نحن  ترصيحاته  العريان  واختتم 
تنافس  الرياضة  أن  ونؤمن  رياضيون 
جيد  عمل  بدون  للوعود  مجال  وال 
وقيمة  قوة  مع  يتناسب  واستعداد 
املنافسة ، لذا فاتحاد الخاميس الحديث 
يعد املرصيني بأن نبذل قصارى جهدنا 
أوملبياد  يف  ميدالية  من  أكرث  لتحقيق 

باريس 2024”.

مثرية  وقائع  شهدت  املباراة  أن  وأوضح 
وأن  التحكيم،  طاقم  جانب  من  للجدل 
قام  ملاذا  يعرف  ال  هدفًا  سجل  األهيل 
اللقاء بعدم احتسابه، وأن الالعبني  حكم 
قدموا كل ما لديهم، ولكن النتيجة مل تكن 

يف صالح الفريق بسبب غياب التوفيق.
وأضاف: ال أتحدث عن أعذار ولكن األهيل 
يف  املباريات  من  جدا  كبريا  عددا  خاض 
فرتة قصرية للغاية، وهذا األمر ال يحدث 
يف أي مكان بالعامل، وزادت األمور تعقيدا 

بقرارات طاقم التحكيم.
جاهزية  إىل  يصل  مل  تاو  برييس  وأكمل: 
من  طويلة  قامئة  ولدينا  املباريات، 
ولكن  عديدة  تغيريات  وأجرينا  املصابني، 

األمور مل ترس يف االتجاه الذي أردناه.

الفريق للموسم القادم«.
وتابع: »فتحي لديه عروض من أكرث من 
الفرتة  خالل  دراستها  عىل  ويعمل  ناٍد، 

الحالية«.
يف  البقاء  يرفض  »فتحي  واستكمل: 
مع  مشاركته  عدم  بسبب  برياميدز 
الهامة،  الكثري من املواجهات  الفريق يف 
األهيل  نجم  عليه  يعتاد  مل  األمر  وهذا 

السابق«.
فتحي  »أحمد  حتحوت:  هاين  وواصل 
أخرى  مرة  العودة  يف  ويرغب  أهالوي، 
ما  فهو  هناك،  مسريته  لينهي  لألهيل، 
زال يضع صورته الشخصية عىل الواتس 

بقميص األحمر«.
األخر  هو  »فيوترش  ترصيحاته:  واختتم 
يدرس  والالعب  فتحي،  ضم  يف  يرغب 
إدارة  بني  العالقة  أن  العلم  مع  العرض، 

الفريقني جيدة


